
• Openingsuren & contactinfo van gemeentediensten, huisarts van wacht, enz.
• Exclusieve luchtfoto’s van Lennik
• Lennikse links op het internet
• Een kalender met Lennikse activiteiten. Actuele werken in Lennik.
• Contactinfo politie, brandweer, huisarts van wacht
• Bevoegdheden & info van burgemeester, schepenen, OCMW-bureau
• Rangorde van de Lennikse gemeenteraadsleden en hun opvolgers
• Welke punten besprak de Lennikse gemeenteraad de jongste jaren?
• Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!

RIJK AAN INFO:    ONZE WEBSITE    www.lennik2000.be

WIST U ? 

dat  Lennik en het Pajottenland de laagste werkloosheidscijfers hebben van België. Lennik scoort met 3,5 % even goed als
het Groot-Hertogdom Luxemburg en dit zonder noemenswaardige industriezones in het Pajottenland. Dus proficiat aan
de inwoners van het Pajottenland die nogmaals bewijzen dat zij noeste werkers zijn en niet bij de pakken blijven zitten !
Proficiat aan de kleine KMO’s van de streek. Laat ons dus Lennik en het Pajottenland groen, Vlaams, modern en
welvarend houden !

WERKEN, WERKEN , WERKEN

Een goed beleid houdt in dat jaarlijks een aantal  straten worden onder handen genomen……want afstel geeft in dit geval
geen uitstel. Uitstellen van openbare werken brengt met zich mee dat men de kosten doorschuift naar later en dat het
kostenplaatje stelselmatig verhoogt. Gevolg hiervan dat op een bepaald moment er zodanig veel openbare werken dienen
te worden gedaan dat de gemeente dit niet meer kan betalen. Dus een gezond beleid houdt in dat men de kosten op een
goede manier spreidt over de tijd.  Elke bewindsvoerder is er zich van bewust dat wanneer er werken worden opgestart in
een straat dit absoluut niet prettig is voor zijn bewoners en ongemak met zich meebrengt, maar een omelet kan (nog) niet
worden gebakken zonder eieren te breken. En zeg zelf nadat de werken zijn afgewerkt en men het resultaat ziet, is
eigenlijk het leed snel vergeten.

DE LAATSTE WEKEN WERDEN DE VOLGENDE WERKEN UITGEVOERD : 

• 1 • plaatsing nieuwe ramen Pastorie Gaasbeek

• 2 • werken Rinkelstraat

• 3 • werken Krommestraat

• 4 • plaatsing palen voor lichten kruispunt N8-Lt. Jacopsstraat

• 5 • doortocht
Sommigen noemen dit de grootste werken ooit in Lennik. Feit is dat het gemeentebestuur tijdens de werken
door het Vlaamse gewest en waarvan de plannen werden getekend door de ingenieurs van het Vlaamse
Gewest de overlast zo klein mogelijk wil houden. Hiervoor wordt ondermeer een lokaal ingericht in de
Schepenbank waar men informatie kan bekomen over de werken aan de N282. Hier kan men tevens terecht
voor eventuele problemen. 

Erik O  
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