
- realisatie van het Woordcentrum in Gaasbeek
- gedichtendag i.s.m. scholen en jeugd
- oprichting van een Erfgoedcentrum voor de streek
- kindergemeenteraad en scholenzangfeest
- maatregelen tegen lichtvervuiling
- aanleg van kleine waterzuiveringsinstallaties in de gemeen-

te
- ijveren voor een buslijn tussen lennik-Eizeringen-Ternat-

Asse
- steun van lokale initiatieven inzake ontwikkelingssamen-

werking
- uitbouw van een sociaal huis
- organiseren van cultuurnamiddagen voor senioren
- regelmatig overleg met de landbouwers
- enz.

Wanneer we al de cirkels waarover ik het in het begin had
invullen met deze programmapunten en deze ook daadwerke-
lijk uitvoeren, dan zal Lennik hoog blijven scoren op het vlak
van leefkwaliteit, zullen  handelaars in deze gemeente blijven
investeren, zal het hier aangenaam blijven om er te wonen, te
werken, zich te ontspannen, te leven. Er blijft echter één voor-
waarde om dit programma  te realiseren: indien de
Lennikenaren ons op 08.10.2006 in het kieshokje daadwer-
kelijk steunen, zullen we nadien, samen met hen, Lennik
kleur geven.

Geert  DE CUYPER 
Schepen

(Ons programma valt eerstdaags in je brievenbus)

In uitvoering van het Milieubeleidsplan is de gemeente
overgegaan tot de aankoop van een veegmachine
SCHMIDT SK500.
Op maandag 28 augustus 2006 werd dit voertuig aan het
publiek en de pers voorgesteld.
Het is voorzien van een opzuigsysteem aangedreven door
middel van een aanzuigventilator. De veegseltank is
vervaardigd uit staal en heeft een inhoud van 5 m?.
Een watertank met een inhoud van 1100 liter is ingebouwd
om bij droog weer stof te voorkomen bij het borstelen. 

De kostprijs bedraagt €150.221,50( BTW  inclusief).
Dit voertuig zal o.m. gebruikt  worden om na de wekelijk-
se dinsdagmarkt het Marktplein proper te maken,  de stra-
ten en voetpaden te onderhouden, de bedding van de
Tramweg regelmatig op te kuisen, het Marktplein en de
straten op te kuisen na activiteiten zoals de jaarmarkt en
Lennikse Feesten, enz. en zal zo bij dragen tot de netheid
van onze gemeente.

Bijkomend voordeel van een dergelijke veegmachine (bor-
stelmachine) is dat het onkruid van tussen de stenen wordt
gehaald en de gemeente minder onkruidverdelger dient te
gebruiken. Zo vaart ook het milieu er nog wel bij. Het
opgeslagen vuil wordt vervoerd naar erkende stortplaatsen.

Geert DE CUYPER  
Schepen voor Milieu  

VEEGMACHINE VOOR LENNIK


