
N.a.v. de installatie van de uitgebreide
Voetwegencommissie op 14 juni 2001
heb ik toen aan de leden van de commis-
sie de komende jaren een vruchtbare
werking toegewenst en de hoop uitge-
drukt dat we er samen zouden in slagen
onze doelstelling te verwezenlijken zodat
de gemeente Lennik binnen afzienbare
tijd zou kunnen beschikken over een
degelijk en nuttig voetwegennetwerk.
Een vijftal jaren later is het zover.
Tot slot houd ik er aan de mensen van de gemeentelijke

administratie te bedanken voor hun zeer
belangrijke inbreng bij de realisatie van dit
netwerk en ik wens terzake o.m. te vermel-
den Mevr. Veerle O, Mevrouw Annelies
Fierens en – in het bijzonder – de Heer
Mark Van Laer. Ook de arbeiders van de
gemeente verdienen een pluim doordat zij
de laatste weken reeds menige paal hebben
geplaatst. Niet in het minst dank ik al de
aktieve leden van de Voetwegencommissie
die menige week- en zondag op stap zijn

gegaan om onze doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Op zondag 17 september werd de vernieuwde Rinkelstraat ( buurt van

Statie Gaasbeek – Sint-Martens-Lennik)

officieel ingewandeld. Deze straat had

nogal fel geleden tijdens de werken aan

de Brusselsestraat. Besloten werd om

deze straat dan ook te vernieuwen. Er

werden twee betonstroken gegoten (type

zoals men ook terug kan vinden in de

ruilverkaveling Elingen). Bedoeling is dan

ook dat deze weg niet kan gebruikt wor-

den als sluipweg, maar een echte ecolo-

gisch verantwoorde straat blijft. 

Etienne Van Vaerenbergh 
Schepen Openbaren Werken

INWANDELING VAN DE VERNIEUWDE RINKELSTRAAT
(STATIE GAASBEEK)

EEN BELLEMAN VOOR LRNNIK

Tijdens de plechtigheid die gehouden werd n.a.v. Open Monumentendag ( 10.09.2006) werd
eveneens meer informatie gegeven omtrent een nieuw initiatief van de Lennikse Cultuurraad:
een Belleman voor Lennik.
Deze Lennikse Belleman zal een evocatie zijn van de figuur De Gronckel, advocaat en woord-
kunstenaar en uitvinder van het begrip ‘Pajottenland’,  waarbij zijn kledij – in tegenstelling tot
andere bellemannen – in de lijn zal liggen van de afbeelding op het schilderij dat zich in de raad-
zaal van het gemeentehuis bevindt. Hij zal o.m. in opdracht van de gemeente de Zomerkermis
en de Jaarmarkt openen, de kerstverlichting aansteken en aanwezig zijn op belangrijke vierin-
gen en evenementen. Binnenkort zal een ontwerp van overeenkomst tussen het gemeentebe-
stuur van Lennik en de Lennikse Belleman ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voor-
gelegd. In het Gemeentelijk Informatieblad zal een oproep tot kandidatuurstelling verschijnen.

Geert De Cuyper
Schepen voor cultuur


