
Het centrum van Lennik is opnieuw bereikbaar voor het door-
gaand verkeer. Voor velen heeft het lang geduurd en dit is ook zeer
begrijpelijk. Maar op maandag 29 oktober was het zover en werd
de heropening officieel ingewandeld. De middenstand zette dit
heugelijk feit in de belangstelling door een speciale actie op
zaterdag 3 november. We zijn er van overtuigd dat wanneer de
Markt en het Masiusplein volledig afgewerkt zullen zijn het
prettig vertoeven zal zijn in de hernieuwde kern van Lennik. 
Er werd alvast een serieus bedrag gereserveerd in het jaar 2008
voor de herstellingswerken aan de omliggende straten die zeer te
lijden hadden aan de toevloed van verkeer tijdens de wegomleidin-
gen. Lennik2000 volgt de verdere afwerking van dit project op de
voet  en hoopt dat het “lijden” tot een minimum wordt beperkt.

Erik O 
Fractieleider LENNIK2000

PLATTELANDSRAAD IN LENNIK 

Sinds jaren betrekt de gemeente Lennik, via o.m. haar adviesorganen, de Lennikse bevolking bij het gemeentelijk
beleid. Naast de cultuurraad, de jeugdraad, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, de milieuraad,
de sportraad, de sociale adviesraad, de seniorenraad, de trage wegencommissie, de bibliotheekraad, … heeft de
gemeenteraad in haar zitting van 25 juni 2007 haar goedkeuring gehecht aan de oprichting van een
Plattelandsraad.

Het Vlaamse platteland evolueert. Vroeger lag de nadruk vooral op landbouw, nadien is er handel en nijverheid
bij gekomen en de laatste jaren heeft men eveneens aandacht voor het cultuurhistorisch patrimonium, de
recreatie, het landschap, de natuur en biodiversiteit. Ook het Pajottenland in het algemeen en de gemeente Lennik
in het bijzonder evolueert in dezelfde gunstige zin.
De gemeente Lennik wil dan ook werk maken van een integraal plattelandsbeleid met aandacht voor deze
verschillende functies. De oprichting van een Plattelandsraad is hiertoe een middel.
Aangezien een zeer grote oppervlakte van de gemeente Lennik voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt, bestaat
deze raad uit een belangrijke vertegenwoordiging van de land- en tuinbouwers (9).

Vermits de Plattelandsraad, samen met de andere gemeentelijke adviesraden, een onderdeel zijn van het gemeen-
telijk beleid, werd beslist tevens telkens één afgevaardigde van de milieuraad, de erfgoedraad, de jeugdraad, de
Trage Wegencommissie, de Gecoro en het Lenniks Middenstandsverbond hierin te laten zetelen (totaal 6).
Tenslotte wordt deze raad nog aangevuld met twee geïnteresseerde Lennikse burgers.
Binnenkort zal deze nieuwe raad definitief van start van gaan.
We houden u op de hoogte.
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