
GEMEENTERAAD VAN 27 SEPTEMBER

Feest van derde leeftijd op 11 september en de monumentendag op 12 september.
Het was echt een druk weekend voor de gemeente Lennik. Enkele sfeerbeelden van deze activiteiten.

1. Hans DE BAERDEMAEKER
Oudenaaksestraat 20 - Gaasbeek 

2. Nicole DELEROUX
Zavelstraat 5 - Sint-Kwintens-Lennik

3. E. DE GIETER
A. Algoetstraat 84 - Sint-Kwintens-Lennik

4. Lieve DECOSTER
Dorekensstraat 33 - Sint-Martens-Lennik

5. P. DE GIETER
A. Algoetstraat 84 - Sint-Kwintens-Lennik

6. P. VAN DE VELDE
A. Algoetstraat 84 - Sint-Kwintens-Lennik

7. Pascal MAES
Kleine Vijverselenweg 22 - Sint-Kwintens-Lennik 

8. Denise VERSCHAETE
Schapenstraat 64 - Sint-Martens-Lennik

9. DESCHEEMAEKER
Donkerstraat 57 - Gaasbeek 

10. Palmer MAES
Kleine Vijverselenweg 20 -  Sint-Kwintens-Lennik 

11. A. DE BAERDEMAEKER - Donkerstraat 40 - Gaasbeek 

Het zithoekje kan je vinden in de Donkerstraat.

WIE WON ER EEN FLES GEUZE MET DE PRIJSVRAAG
GESTELD IN ONS BOEKJE NUMMER 6 ?

Tijdens het etentje van LENNIK 2000 werd voor de tombo-
la de vraag gesteld hoeveel meters (tot 1 cijfer na de komma)
asfalt er in 2004 reeds werd aangelegd. Het juiste bedrag was
6.127,70 meter (dit was 20.439,43 vierkante meter).

De volgende personen wonnen een prijs : bloemstuk A.
Durang (Liedekerke 6127m) ; wintersportvakantie Jean
Walravens (Liedekerke 6125 m) ; wintersportvakantie G.

Ostyn (Lennik 6125 m) ; wintersportvakantie A. Geeraerts
(Lennik  6125m) ; expressomachine J. Van Cauter (Lennik
6125m) ; expressomachine K. Lissens (Lennik 6129m) ; kof-
fieapparaaat D. Van Kelecom (Lennik 6123,7m) ; grote pom-
poen  J. De Wit (Lennik 6123m) ; fles geuze Verstockt-
Lippens (Lennik 6130m) en fles geuze R. Van Ruysevelt
(Sint-Pieters-Leeuw 6131,9m). De prijzen worden bezorgd
aan de winnaars.

TOMBOLA ETENTJE 

Wie kent nog de typische gerechten zoals “Melksaus met
eieren” , “kaskes-kaas” , “pillekes-saus”, “gerechten met de
pajottenlandse saucissen”; “manier om op zijn pajots sprui-
ten klaar te maken”, “speciale schotel”  enz.....?  Stilaan ver-
dwijnt deze kennis. Daarom vat Lennik2000 het idee op om
een  Pajottenlands culinair kookhoekje te laten verschijnen in
dit blad en de recepten niet verloren te laten gaan.

U kan er aan meewerken en een typisch Pajots geschenk win-
nen. Stuur daarom uw recept op met een kaartje of een brief-
je aan Ernest Vankelecom, Schapenstraat 131 te 1750 Lennik
of via email naar info@lennik2000.be  (terug te vinden op de
webstek www.lennik2000.be). Van zodra uw recept ver-
schijnt, bezorgen we u uw prijs.

GERECHTEN UIT HET PAJOTTENLAND

- Leningsaanvraag : de gemeente gaat een lening aan om
investeringen van de gemeente  te financieren in 2004 en dit
voor een bedrag van € 1.832.727. Door de lening in één-
maal aan te gaan hoopt de gemeente een voordeliger tarief
bij de banken te krijgen.

- Wagenpark : het wagenpark van de gemeente is sterk ver-
ouderd. Daarom besliste men dat er een gesloten bestelwa-
gen wordt aangekocht voor de dienst gebouwen en een con-
tainerwagen voor de openbare werken .

- Verbeteringswerken : volgende straten worden begin 2005
verbeterd : in Sint-Martens-Lennik Dorp en
Dorekensstraat, in Eizeringen de Hunselveldweg, de
Hunselstraat en het Hunselveld. De werken worden
geraamd op  € 532.000.

- Feestzaal : het dak van de feestzaal in Sint-Martens-Lennik
is in slechte staat en dient te worden hersteld. De werken
zullen worden uitgevoerd door eigen personeel en zal onge-
veer € 20.000 gaan kosten. 

- Pastoriemuseum : ook het dak van de pastorie van
Gaasbeek is er slecht aan toe en dient te worden vervangen.
Deze werken worden uitgevoerd door een aannemer en zal
ongeveer € 40.000 kosten.

- Brandveiligheid : volgens een verslag van de brandweer
dient de gemeente de brandveiligheid van het schoolge-
bouw in Eizeringen te verbeteren. Er worden brandvrije
deuren geplaatst en een volledig brandvrij gecompartimen-
teerd  trappenhuis. Kostprijs rond € 22.000. 

- Openbare bibliotheek : de ramen en deuren van de

Openbare bibliotheek zijn aan vernieuwing toe. Momenteel
is er nog enkel glas waardoor de gemeente een serieuze
energierekening krijgt voor de verwarming van deze gebou-
wen. Daarom worden zij binnenkort vernieuwd.
Kostenplaatje : € 35.000. De voorziene verbouwingswer-
ken aan de bibliotheek gaan momenteel niet door omdat de
werken worden geschat op het dubbele dat was voorzien
(voorziene prijs was € 416.959). Intussen werd de verdere
uitbreiding van de bibliotheek wel gewaarborgd door het
gelijkvloers van het schoolgebouw (net vernieuwd) ter
beschikking te stellen van de administratie van de biblio-
theek en werden op de eerste verdieping twee lokalen her-
ingericht.

- Sint-Kwintenskerk : het herstel en de onderhoud van onze
kerken (waarvan er drie zijn geklasseerd) blijft een voort-
durende zorg voor de gemeente. De restauratie van de Sint-
Kwintenskerk duurt nu reeds meer dan 20 jaar omdat er
voortdurend nieuwe dossiers dienen te worden ingediend
en het jaren duurt eer de overheid
met subsidies over de brug komt.
Momenteel is er een dossier bin-
nengestuurd voor de herstelling
van de westgevel, het koor en de
toren. We hopen dat dit dossier
met enige spoed wordt afgewerkt.

Etienne Van Vaerenbergh
Schepen van Openbare Werken




