
Poelstraat ingewandeld
Op zaterdag 6 juni 2009 werd de Poelstraat ingewandeld. LENNIK2000 is ervan overtuigd dat tijdens
een bestuurstijd er tenminste twee straten grondig dienen te worden vernieuwd en we werken hier-
aan.Vernieuwing of grondige herstelling van wegen uitstellen heeft geen enkele zin, want na verloop
van tijd heeft dit zijn gevolgen op het gemeentelijk budget. Immers, indien alle werken op hetzelfde
moment dienen te gebeuren, is dit niet te betalen en is dit ook ten koste van de levenskwaliteit van
de Lennikenaren.

Voor de Poelstraat werd gebruik gemaakt van gelden die werden vrijgemaakt door de Vlaamse
gemeenschap voor het invoeren van Kleinschalige Waterzuiveringen (KWZI). In de Poelstraat is het
immers zeer moeilijk om de huizen aan te sluiten op het gewone rioleringsnet, aangezien het in deze
straat zeer heuvelachtig is. In eerste instantie wenste de gemeente samen met de Vlaamse gemeen-
schap een rietveld aan te leggen. Door dit rietveld zou het huishoudelijk water lopen en zo een
natuurlijke zuivering krijgen. Het gewone regenwater zou afgeleid worden naar de beken. Voor de
aanleg van het rietveld werd echter geen vergunning gekregen van de afdeling Natuur van de Vlaamse
Overheid.

Er diende dus te worden uitgekeken naar een alternatief en er werd samengewerkt met Aquafin.
Het afvalwater van de gezinnen wordt nu verzameld in een betonnen tank van 15.000 liter. Een
gedeelte van het afvalwater van de lager gelegen huizen wordt via pompen naar het verzamelpunt
gepompt. In de betonnen tank wordt het verontreinigde water gezuiverd door o.m. laten bezinken
en inpompen van zuurstof. Het gezuiverd afvalwater kan dan worden afgevoerd via de gewone
riolering. Aangezien de werken zo ingrijpend waren in de straat werd door de gemeente meteen
beslist om ook de straat de vernieuwen, de electriciteit en de andere nutsvoorzieningen ondergronds
te brengen en nieuwe verlichting aan te brengen.  De werken hebben ongeveer een jaar geduurd en
vergden heel wat geduld van de inwoners van de Poelstraat. We zijn er echter van overtuigd  dat dit
geduld beloond werd. 
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