
OPEN MONUMENTENDAG : zondag 14 september 2008

Ter gelegenheid van Open Monumentendag organiseert de
Lennikse Erfgoeddeelraad in het Vetkot een tentoonstelling rond
het Lennikse boerentram: De Lennik.
Velen onder u hebben gedurende een zeer lange periode van deze
tram gebruik gemaakt om naar het werk of naar school te gaan
in Brussel.
De tram, met vanaf het Rad (Anderlecht) een eigen bedding,
slingerde zich door het Pajots landschap. 
Nadat de boerentram in 1972 zijn laatste rit had gemaakt, werd
een gedeelte van de oude trambedding op Lenniks grondgebied
onder het burgemeesterschap van Etienne Van Vaerenbergh aan-
gekocht door de gemeente Lennik. Deze trambedding is momen-
teel een veilige en unieke verbindingsweg tussen de kernen van
Sint-Kwintens en Sint-Martens en wordt dagdagelijks gebruikt
door voetgangers en fietsers.
Op de tentoonstelling zullen foto’s, miniatuurtramstellen,
krantenartikels, uurroosters, … te bekijken zijn.
Uiteraard gaat deze tentoonstelling door in het Vetkot alwaar
voorheen het tramstation gevestigd was.
ZONDAG 14 SEPTEMBER - 11u: officiële opening:
inleiding door Dhr.Joris De Beul, voorzitter Erfgoeddeelraad
korte uiteenzetting over ‘ De Lennik’ door René De Loecker
slotwoord: Dhr.Geert De Cuyper, schepen voor cultuur
11u20: receptie
12u: doorlopend tentoonstelling
18u: einde
Tot dan !

Geert De CUYPER - Schepen voor cultuur 

WINDMOLENS IN LENNIK

Iedereen voelt het aan zijn geldbeugel. De prijzen voor energie
(electriciteit, gas, aardolie) swingen de pan uit. Lennik wil
binnen de kortste termijn een ecologisch alternatief bieden aan
zijn inwoners en indien het economisch haalbaar is een aanzet
geven om energie met windmolens op te wekken in Lennik zelf.
Drie windmolens zouden volstaan om de ganse Lennikse bevol-
king van elektriciteit te voorzien. Plannen zijn er ook om samen
met Gooik te werken. In eerste instantie zou Gooik samen met
Lennik een bijkomende molen zetten (dus vier in totaal).
Hierdoor zou ongeveer aan 66 % van de volledige behoefte aan
elektriciteit voor beide gemeenten worden voldaan. Eén en ander
bleek op de eerste open milieuraad die doorging en waarop
Bruno Moens zijn studie op het vlak van windenergie en wind-
energie in Lennik in het bijzonder voorstelde. 

SCHANDPAAL IN GAASBEEK OPNIEUW IN ORDE GEZET.

Vrijdag 29 augustus 2008 werd de schandpaal van Gaasbeek
opnieuw ingehuldigd. Hij was door een ongelukje beschadigd
geweest en van de gelegenheid maakte de gemeente gebruik om
de schandpaal eens volledig aan te pakken. De werken werden
volledig door het gemeentepersoneel gedaan. Tevens plaatsen zij
meteen ook twee nieuwe stenen “bollen” aan de ingang van de
kerk van Gaasbeek. Eén van de bollen was “gesneuveld” na een
aanrijding. De burgemeester Willy De Waele en schepen Etienne
Van Vaerenbergh  huldigden gezamenlijk het monument in. 

Erik O - Fractieleider LENNIK2000


