
Tenslotte wordt ook het schoolgebouw van de gemeenteschool in Lennik centrum op gasverwarming geïnstalleerd
(zie foto 21) en is men op dit ogenblik druk bezig met de herstellingswerken aan de kerk van Sint-Martens-Lennik
(zie foto 11).
Wat de wegenwerken betreft is men op dit ogenblik werkzaamheden aan  het uitvoeren op het kruispunt van de
Ninoofsesteenweg met de Luitenant Jacopsstraat (foto 2).
Ook het kruispunt van de Brusselstraat met de Gaasbeekstraat werd volledig vernieuwd (zie foto 12).
Hier zullen in de komende tijd nog een aantal parkeerplaatsen door de gemeente uitgevoerd worden zodat het voor
de busgebruikers gemakkelijk wordt hun wagen aldaar achter te laten en de bus te nemen.
In de komende weken en maanden wordt dan werk gemaakt van de herinrichting van het kruispunt
Ninoofsesteenweg – Kleemstraat – Openluchtweg (zie foto 1), de herstellingswerken aan Hunselveld (foto 5),
Nellekensstraat (foto 6), de Scheestraat (foto 9), de Rinkelstraat (foto 13) en de Krommestraat (foto 18).
Ook de verkeersveiligheid wordt niet vergeten : zo worden de vernieuwde straten in Eizeringen centrum (Frans
Baetensstraat, Carnaalstraat, Kerkweg, …) ingewandeld op 28 mei a.s. (zie foto 3).
Aan de lokalen van het gemeentelijk onderwijs in Eizeringen werd een verkeersbord geplaatst gevoed door zonnepa-
nelen ter aanduiding van de snelheidsbeperking tot 30 km/ uur (zie foto 7) en in de Jozef Vandenbosschestraat wer-
den ter aanduiding van de gevaarlijke bochten lichtgevende lets geplaatst (zie foto 19).

Totslot zijn de werkzaamheden bezig om in de Breynaertstraat (zie foto 22) verkeersremmende maatregelen uit te
werken in navolging van de maatregelen getroffen in de Negenbunderstraat.
Onze werklieden zitten ook niet stil op milieuvlak :  zo plaatsten zij in de Oudenaaksestraat een aantal bomen in het
kader van de ruilverkavelingswerken (zie foto 16) en realiseerden zij in de Kraaiveldweg de plaatsing van een poel
(zie foto 20).

Bedankt Schepen Van Vaerenbergh voor deze uitleg.
Ik stel vast dat er heel wat op het programma staat om gerealiseerd te worden.

Ernest Vankelecom - fractieleider lennik 2000
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