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“Hanging baskets”
Sinds vorig jaar hangen er op verschillende plaatsen van de gemeente “Hanging baskets”. Deze werden zorgvuldig samengesteld.
Doch ondanks de regenachtige dagen tijdens de vakantie dienen deze bloemenmanden worden verzorgd. Wat ook gebeurde.

ONDANKS DE VAKANTIE BLIJFT LENNIK BRUISEN VAN DE ACTIVITEITEN. EEN GREEP UIT DE GRABBELTON.

Tevens werd de laatste hand gelegd aan de dakwerken van de pastorie van Gaasbeek en de werken aan de tuin van de pastorie van
Eizeringen verdergezet.

Ter gelegenheid van 11 juli werd op 8 juli door de gemeente een concert met het ensemble “Zefiro Torna” aangeboden aan zijn
inwoners in het Kasteel van Gaasbeek. Dit concert werd ingeleid door schepen van cultuur Geert De Cuyper .
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Begin juli werd het heraangelegde kruispunt
van de Donkerstraat en Oudenaaksestraat in
Gaasbeek ingewandeld. Schepen Etienne Van
Vaerenbergh gaf de geïnteresseerden een bon-
dig woordje uitleg betreffende de wegenis-
werken die er werden uitgevoerd in het
voorjaar van 2005 : aanleg van verhoogde
fietspaden ; aanleg van watergreppels en
waterslikkers ; aanpassing rioleringen ;
aanleg van nieuwe wegverharding en
herplaatsing van kasseien ; groenvoorziening
en het plaatsen van zitbanken. De kostprijs
bedraagt €100 000. 
Het kruispunt bevindt zich in een zone 50 en
werd verhoogd om de snelheid drastisch te
beperken. De nodige fietsoversteken werden
zeer duidelijk aangebracht en na de zomer-
vakantie zal er nog een elektriciteitscabine
worden geplaatst waarvan de buizen en
kabels reeds werden voorzien .

WEBSITE LENNIK 2000 BESTAAT VIJF JAAR.

Inderdaad, deze zomer bestaat de webstek van
LENNIK 2000 al vijf jaar. Tijd voor een gesprekje
met de man achter de webstek : Wim Durang.

Hoe is het begonnen, Wim?
Het is waarschijnlijk geen toeval dat het precies
LENNIK 2000 is, de partij voor een bruisend Lennik,
die dit vernieuwende project invoerde in het Lennikse
leven. Nog altijd zijn we de enige politieke beweging
in Lennik met een echte website!
De webstek is gelanceerd in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000. Er
bestond wel al iets langer een website van Volksunie

Lennik, maar dat is nu geschiedenis. Na die eerste
basis is het mooi uitgebreid.

Waarom en hoe?
Informatie aan de burger was altijd al een stokpaardje
van me. Internet biedt een extra troef : het is gemakke-
lijk toegankelijk en zelfs 24 op 24 uur! Ik ben autodi-
dact, dat wil zeggen, ik heb nooit een cursus gevolgd.
De webstek is ook niet echt complex of flitsend met de
nieuwste snufjes. Maar dat hoeft ook helemaal niet: de
fraaie overzichtelijkheid is voor de bezoeker juist een
pluspunt. De kalender met grote Lennikse activiteiten is
altijd direct vindbaar bijvoorbeeld.

Waar haal je je informatie?
Ik ben al van bij de oprichting betrokken bij het
bestuur van LENNIK 2000. Ik maak ook de verslagen
van onze bestuursvergaderingen en zo. Daardoor
beschik ik over heel wat informatie. Ook via
engagementen in adviesraden zijn goede contacten
opgebouwd. Sommige gegevens kan iedere inwoner
altijd krijgen van de gemeente: de agenda voor de
openbare zitting van de maandelijkse gemeenteraad
bvb. En verder is het gewoon alert zijn voor vanalles.
Intussen werkt het ook omgekeerd: anderen halen
informatie op onze website, bijvoorbeeld reporters.
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