
RED KLOSKEN 

De actie rond het redden van de vroegere herberg “Klosken” in een 250-jaar
oude hoeve zal niemand ontgaan zijn. Op een korte termijn was de goege-
meente gealarmeerd en kwamen er duizenden handtekeningen aan op het
gemeentehuis. 
Het was niet verwonderlijk dat enige bestuursleden van LENNIK2000 actief
meededen aan deze actie. Het is geen geheim dat de bestuursleden van LEN-
NIK2000 zeer nauw verbonden zijn aan het plaatselijk verenigingsleven, de
ontwikkeling van de streek en het beschermen van de eigenheid van het
Pajottenland. 
LENNIK2000 wenst zijn bestuursleden noch in een eng keurslijf te duwen
door een stalinistische partijtucht, noch in een absolute zwijgplicht. Neen, de
bestuursleden van LENNIK2000 zijn allen verbonden door het gezamenlijk
project dat door allen is onderschreven in zijn programma.

Het muilkorven van zijn bestuursleden zou afdoen aan de dynamiek eigen aan onze lijst. Het mag ook niet ontgaan dat er in het
vaandel van LENNIK2000 het motto “Groen en Vlaams” zeer hoog staat en dat we steeds de eigenheid van onze streek zullen
bepleiten.

In verband met de zaak “Klosken” kunnen we zeer duidelijk zijn. Over deze zaak mogen en kunnen geen partijpolitieke spelletjes
worden gespeeld. Sommige partijen zullen misschien niet aan de verleiding kunnen weerstaan, met de gemeenteverkiezingen in het
verschiet, om deze zaak op de één of andere manier te gebruiken / misbruiken. 
Deze manier van werken zou de “zaak” absoluut niet verder helpen, integendeel. 
Het afhandelen van deze zaak moet op een regelmatige en wettige manier gebeuren. Wat betreft LENNIK2000
zullen we er zeer nauw op toekijken dat dit ook gebeurt.   
Anderzijds is LENNIK2000 voor de oprichting in de nabije toekomst van een gemeentelijke adviesraad voor
monumentenzorg, zodat er een inventaris kan worden gemaakt van alle plekjes in de gemeente die bescherming
verdienen, doch dit zonder te belanden in “Bokrijk”-toestanden.
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Bestuurslid LENNIK2000 & OCMW-raadslid 

WERKEN IN LENNIK 

N282 - Brusselsestraat - Markt - Kroonstraat - Borrekeitse - Masiusplein en omgeving.
Voorbereidende werken lopen stilaan ten einde. Vorig jaar leverde stedenbouw de vergunning af voor
het uitvoeren van de herinrichtingswerken, volgens de ingediende plannen, voor de doortocht van
Lennik. Ondertussen zijn zowel bij het Vlaamse Gewest als bij de gemeente de nodige kredieten
voorzien ter bekostiging van deze werken. 
De subsidieaanvragen werden ook reeds goedgekeurd zodat stilaan kan gedacht worden aan de
uitvoering van het project. 
In de week van 20 februari 2006 is men reeds begonnen met, in de eerste werkfase, verkenningssleu-
ven te maken om de exacte ligging van kabels en leidingen van de nuts-maatschappijen te bepalen.
Hiervan zullen de inwoners geen last ondervinden. 
Op 21 maart 2006 heeft een volgende vergadering plaats met alle betrokken partijen (Vlaams Gewest,
gemeente, VMW, Belgacom, Netmanagement, …) om de alle uit te voeren werken van openbaar nut
te coördineren.
Nadien zal bepaald worden wanneer de eigenlijke wegeniswerken zullen aanvatten.

Tijdens de wintermaanden werd grondig werk gemaakt met het ruimen van beken en grachten.
Waar nodig werd slib afgevoerd.

De platanen op de Markt werden deze winter voor de laatste maal gesnoeid. Deze bomen verdwijnen
bij de herinrichting van het marktplein. Andere beplanting wordt aangebracht.
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