
Gaasbeek, bijna het  mooiste dorp van
Vlaams-Brabant.

Met deze willen we de 6010 personen danken voor hun
stem op “Gaasbeek, het mooiste dorp”. De banners, de affi-
ches, de flyers,  de vlaggen, het feestgebeuren op het
Arconateplein, de tentoonstelling, de activiteiten in het kas-
teel, de wandeling…de vele stille en onbekende werkers…
’t was allemaal fantastisch. Proficiat en hartelijk bedankt
voor de inzet. 
Onze buur O.L.V.- Lombeek won met 2077 stemmen meer
en is alzo het mooiste dorp van Vlaams-Brabant. Maar als
u het aan mij vraagt is heel ons Pajottenland het mooiste
dorp . 

Guido Dieudonné
(Bestuurlid LENNIK2000 en streekgids) 

Lennik en “de gulden ontsporing”

11 juli, het feest van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel
wordt in 2008 door toedoen van AB en met de zeer gewaar-
deerde medewerking van de Vlaamse gemeenschap, OPB,
jeugd en muziek, Vlaams centrum voor amateurkunsten,
poppunt, FM Brussel en Klara een groot Brussels muziek-
festijn! De gulden ontsporing wordt dit jaar voor de eerste
keer integraal toevertrouwd aan de Ancienne Belgique,
omwille van de voortrekkersrol die de concertzaal nu reeds
speelt en eerlang als grote instelling van de Vlaamse
Gemeenschap nog verder zal ontwikkelen. 
De gemeente Lennik legt bussen in om deze “Gulden
ontsporing” gratis mee te maken
Inschrijven kan via de dienst Vrije Tijd (gemeentehuis – 1e
verdieping). Telefonisch of per e-mail kan ook. Uiterste
inschrijvingsdatum: woensdag 9 juli 2008 
Meer inlichtingen in het gemeentelijk infoblad en bij de
cultuurdienst van de gemeente

Europees kampioen binnen
LENNIK2000

Onlangs werd onder feestvreugde Nils Dekaezemaeker,
KLJ-leider van Sint-Martens-Lennik, ontvangen in zijn
stamcafé “Bij Gust”. Nils kwam net terug uit Noorwegen
waar hij in Sösterud deelnam aan de “7th European
Championship of foresty skilss 2008” zeg maar het
Europees kampioenschap voor bekwaamheden van hout-
hakkers. Hij behaalde er de bronzen medaille voor het
snelst aanbrengen van een nieuwe kettingzaag. “Ik heb
Lennik in Noorwegen nog wat meer op de kaart gezet”
aldus Nils. Met zijn familie en zijn vrienden van de KLJ
vierde hij tot in de late uurtjes. 

Boomplantdag op 25 mei 2008 

De gemeente Lennik heeft de laatste jaren een traditie opgebouwd
inzake de aanplant van hoogstamboomgaarden.
Het is een onderdeel van het Milieubeleidsplan 2005-2009.
Sinds vorig jaar is onze geboorteboomgaard in Eizeringen
(Puttekensveldstraat) volledig volzet.  Sinds 2002 werden er
aldaar jaarlijks 12 bomen geplant.
Het betreft een perceel weide met 74 fruithoogstambomen (met
70 verschillende variëteiten), omzoomd door enerzijds twee hout-
kanten van respectievelijk 15 m en 3 m breed en anderzijds twee
hagen met een totale lengte van 300 m.
Het gemeentebestuur diende dus uit te kijken naar een ander
perceel, en bij voorkeur in een andere deelgemeente.
Huidig perceel bevindt zich in Sint-Kwintens en sluit aan bij de
WCD Flats – ‘Den Bleek’. Het biedt plaats voor 36 fruitbomen.

Momenteel staan er 12 fruitbomen geplant en werd er gekozen
voor appelaars, perelaars en pruimelaars.
In het najaar zal er nog een houtkant en een gemengde haag
geplant worden bestaande uit hazelaar, es, sleedoorn, meidoorn,
Gelderse roos, haagbeuk, veldesdoorn en rode kornoelje.
Tevens zal er plaatst zijn voor een insectenhotel (een schuilplaats
voor insecten, egels en eventueel vogeltjes), een wilgenhut, een
zitbank en een infobord.
De totale kostprijs van dit project bedraagt 3000 € waarvan
1300 € door de provincie Vlaams-Brabant gesubsidieerd wordt in
het kader van gemeentelijke natuurprojecten. 
En wat met het fruit dat deze boomgaard in de toekomst zal
opbrengen?
Het gemeenteraadsreglement van 2001 stelt dat het College zal
bepalen op welke wijze het fruit zal worden geoogst en wie over
de fruitopbrengst zal kunnen beschikken.
Mocht er in de  toekomst een boom afsterven, wordt deze
uiteraard vervangen.
Dit project past binnen de natuur- en recreatiedoelstellingen van
de  gemeente Lennik.  
Door straks aan iedere boom de voornaam van uw kindje aan te
brengen wordt aan iedere boom een individueel en persoonlijk
aspect gegeven en wordt alzo de verbondenheid tussen mens en
natuur mede gestalte gegeven. De centrale ligging van deze boom-
gaard en het betrekken van jonge gezinnen bij de aanplant,
zal ertoe leiden dat deze boomgaard een ontmoetingsplaats wordt
voor jong en oud.

Geert De Cuyper
Schepen voor milieu

Verwelkoming van nieuwe Lennikenaren

Het is stilaan een traditie geworden. De “nieuwe” Lennikenaren worden uitgenodigd om kennis te maken met onze
gemeente. Dit was ook het geval op zondagochtend 25 mei. Na een ontbijt en een tas koffie en een babbel werd hen
het reilen en zeilen uitgelegd in onze gemeente. Na de verwelkoming keken zij naar de voorstelling “Lennik in oude
postkaarten” en “Lennik in vogelvlucht”  Vervolgens kon men de brandweerkazerne geleid bezoeken , het gemeente-
huis en het OCMW. Ongeveer 30 mensen waren op de uitnodiging ingegaan.

Enkele sfeerbeelden. 

Opening straten 

Zaterdag 31 mei was het zover. Lennik werd  opnieuw volledig bereikbaar uit alle richtingen. Nog even geduld voor
de belijning, de verdere afwerking (o.a. nog enkele zijstraten) en de herstelling van lantaarnpalen en zo meer, maar nu
hebben de werken eindelijk echt hun eindfase bereikt. Zoals de schepen van Openbare Werken, Etienne Van
Vaerenbergh beloofde zouden de werken zes maanden vroeger beëindigd zijn. Meteen werden enkele gedurfde
oplossingen, enig in Vlaanderen, aangebracht in het wegennet zoals een bushalte in het midden van een rond punt.

Het zal nog wel even wennen zijn want meteen met de heropening van de Kroonstraat gingen ook de regels in om de
verkeersstroom te regelen in het centrum van Lennik (zoals vervat in het mobiliteitsplan dat nu al enkele jaren geleden
is goedgekeurd). Dus ook goed opletten voor éénrichtingsstraten. LENNIK2000 hoopt dat deze regels de doorstroming
van het verkeer in het centrum vlotter zal verlopen. Het spreekt van zelf dat onze partij de evolutie van zeer nabij zal
volgen en, bij eventuele problemen, zal aandringen tot bijsturingen. 

Erik O
(fractieleider LENNIK2000)

congé 5  17-06-2008  12:40  Pagina 2




