
Regionaal Landschap ZZZ richtte op 24 april ism Trage
wegen  een studiedag in over ”Een trage weg in een zacht
kleedje”. Schepen Geert De Cuyper verwelkomde een zes-
tigtal  geïnteresseerden. Vooral gemeentebesturen, lokale
werkgroepen rond trage wegen, natuurverenigingen, land-
bouwers, wandelclubs en alle andere mensen die onze trage
wegen een warm hart toedragen waren op deze studiedag
uitgenodigd. Lennik is met zijn knooppuntennetwerk  een
model voor de andere gemeenten in het Pajottenland.
Dankzij de goede werking van de voetwegencommissie
werden de meeste voetwegen op kaart gezet. 

Verschillende sprekers hadden het over de actuele
middelen om voetpaden te onderhouden  op meer
landschappelijke verantwoorde manieren. Beton en asfalt
vergeten we. Er is wel gras, dolomiet, ternair zand, boom-
schors en grastegels.
In de namiddag was er olv Mark Van Laer een wandeling
langs het knooppuntennetwerk van Lennik. Tijdens deze
mooie wandeling langs Trontingen, Slagvijver, Ilingen en
Vijverselen waardeerden de collega’s een aantal realisaties
in ons uniek wandelgebied.

Het knooppuntennetwerk van Lennik biedt ongeveer
50 km wandelplezier. Je bepaalt je traject volledig zelf. Het
netwerk omvat ook bestaande wandelingen als het educa-
tief wandelpad, de vierhoevenwandeling, de moeillewan-
deling, de Saffelbergwandeling en de ruilverkavelingwan-
deling.

De nieuwe wandelkaart van Lennik is te koop aan 2 euro
op de dienst Toerisme in het gemeentehuis van Lennik
alsook  in de Pastorie van Gaasbeek.

Guido Dieudonné,
Bestuurslid LENNIK2000 en streekgids 

Tijdens de laatste gemeenteraad van 21 mei legde Dorien
Herremans plechtig haar eed af als nieuw Lenniks gemeen-
teraadslid. Zij volgt Etienne Van Vaerenbergh op, die zijn
ontslag gaf als gemeenteraadslid. 

Etienne werd in de nieuwe legislatuur OCMW-voorzitter
en Schepen van Werken.  Dorien, studente farmacie en
hoofdleidster van de Chiro van Lennik, is meteen het
jongste gemeenteraadslid van Lennik. 

Zij behaalde tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen
258 voorkeurstemmen en bekwam hiermee de vijfde plaats
op de lijst van LENNIK2000. We verwelkomen Dorien
van harte in onze fractie. 

Wil je haar beter kennen ?  Zie dan ons interview in ons
nummer 16 van vorig jaar, steeds te raadplegen op onze
webstek www.lennik2000.be  
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