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GROOTSE WERKEN GEPLAND IN DE SCHEESTRAAT

Op 15 juni werd er een eerste voorlichtingsvergadering
gehouden over de geplande werken in de Scheestraat. Op
deze voorlichtingsvergadering werd uiteengezet hoe men de
werken wil doen. Het is dus nog mogelijk dat de bewoners
van deze straat opmerkingen geven, waar men rekening mee
wil houden.

Deze straat ligt net op de grens tussen Sint-Martens-Lennik
en Schepdaal en is meer dan 6 kilometer lang.  Opmerkelijk
is dan ook dat de werken worden betaald door Lennik en
Dilbeek. De algemene coördinatie ligt bij de technische
dienst van Lennik. De voorlichtingsvergadering in de feest-
zaal van de jongensschool van Sint-Martens-Lennik werd
dan ook voorgesteld door de technische dienst van Lennik
en was puik voorbereid. 

De vergadering werd bijgewoond door zowel inwoners van
Lennik als van Dilbeek.

Men legde haarfijn uit hoe de huidige toestand van deze
straat is. En men moet toegeven….op sommige plaatsen is
de toestand echt belabberd. Aan de hand van foto’s en
schetsen liet de technische dienst zien hoe de straat er in de
toekomst zal uitzien.  De straat werd in sectoren opgedeeld
die allen een andere aanpak zullen vergen. Meteen werd ook
duidelijk gemaakt dat de riolering van de straat zal worden
aangepakt. Het is nog niet duidelijk of ook de electriciteit
ondergronds kan worden gelegd. Dit hangt ook af van de
electriciteitsmaatschappij. 

Van de gelegenheid willen beide gemeentebesturen gebruik
maken om de straatnamen aan te passen. Momenteel heeft
deze straat op sommige plaatsten twee namen bijv.
Galgestraat in Schepdaal en Scheestraat in Sint-Martens.
Deze situatie heeft al grote problemen met zich meege-
bracht.

Hulpdiensten (ziekenwagen, brandweer …..) verdwaalden
en konden niet snel genoeg ter plaatse zijn. Aan deze situa-
tie moet dus verandering komen in het belang en de veilig-
heid van de bewoners. Beslist werd dat de straat zowel in
Dilbeek als in Lennik dezelfde naam zal dragen (Lennik zou
bvb. de even nummers krijgen en Dilbeek de oneven – of
omgekeerd). De straat zal niet meer dezelfde naam dragen
over de volle lengte van 6 kilometer. 


