
Volgende namen worden ingevoerd: Elshoutweg, Galgestraat, Korte Schapenstraat, Kothemstraat, Korte Cottemstraat,
Korte Rosweg en Brouwerijstraat.(zie kaart) . De presentatie van de werken kan men bekijken op de website van de
gemeente Lennik. 

Erik O 
OCMW raadslid

OOK WERKEN IN DE RINKELSTRAAT
(GELEGEN AAN STATIE GAASBEEK – SINT-MARTENS-LENNIK)

Ook de Rinkelstraat wordt aangepakt. Deze straat
had nogal te lijden van het sluikverkeer tijdens de
werken aan de Brusselsestraat (Statie Gaasbeek).
Besloten werd om twee betonstroken te leggen
zoals men momenteel terugvindt in de ruilverka-
veling Elingen. 

Etienne Van Vaerenbergh 
Schepen van Openbare Werken 

TOERISME IN PAJOTTENLAND 
Op een persconferentie op het gemeentehuis van Lennik werd duidelijk gemaakt hoe de vernieuwde werking van het VVV
toerisme Pajottenland & Zennevallei  na één jaar verlopen is. Meteen werden de streekgidsen van Zuidwest Brabant in de
schijnwerper geplaatst. Met de nieuwe aanpak is de inbreng van de gemeenten veel groter geworden. Ze beschikken over
75 procent van de stemming en zorgen voor serieuze financiële inbreng onder de vorm van een jaarlijkse
bijdrage per inwoner. Men ziet nu ook dat vele gemeenten in de streek zijn eigen toeristische dienst heeft (ook in Lennik).
Tevens is er een inbreng van vele vrijwilligers en van de provincie Vlaams-Brabant.

Onze streek wordt tevens gepromoot in het kader van de Groene Gordel. Ondervoorzitter van Toerisme Pajottenland &
Zennevallei, schepen van Lennik Etienne Van Vaerenbergh: 
“Momenteel  is het volgende reeds gerealiseerd: promotiemap met kaart en folder met contactgegevens van alle toerisme-
kantoren ; folder inzake cultuurtoeristisch aanbod ; instanties die daguitstappen aanbieden ; flyer inzake streekgastrono-
mische daguitstappen in Bever ; brochures over een jaarprogramma van door gidsen begeleide groepsbezoeken ; in samen-
werking met Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën en Pajottenland+ uitgave van wandelkaarten voor de zes
gemeenten ; samenwerking met de heemkundige kringen, bijscholing van de gidsen …….”  
Er staan ook nog verschillende nieuwigheden op het programma zoals het uitgeven van een uniforme reeks van gemeente-
lijke folders die zullen passen in een bijhorende map. Tot ons groot genoegen konden we vernemen dat de folder van Lennik
als eerste zal klaar zijn. Ook wil men de databank van toeristische informatie en de websites verder uitbouwen. 

Erik O 
OCMW –raadslid 


