
Werken in Lennik.

N282
Het gespreksonderwerp van de laatste 18 maanden
waren de werken in het centrum van Lennik. Het
centrum werd omgewoeld en stilaan komt een nieuw
centrum te voorschijn. Naar aanleiding van deze
werken werden er ook ingrepen gedaan die in de
toekomst hun nut zullen bewijzen. Zo werd er langs de
oude trambedding (die de verbinding maakt tussen het
centrum van Sint-Martens-Lennik en Sint-Kwintens-
Lennik) verlichting aangebracht. Deze veilige weg (ver
weg van auto’s en vrachtwagens) wordt dagelijks
gebruikt door meer dan honderd scholieren om van en
naar school te gaan of te fietsen. Tijdens de winter-
maanden gebeurt deze verplaatsing ’s ochtends en
’s avonds in het donker. De veiligheid van de Lennikse
jeugd en de wandelaars/ fietsers is hiermee zeker en
vast gediend. Naast de grote as (N282)  en de markt-
pleinen werden ook de zijstraten van de Markt
vernieuwd. 
Het zou een beetje idioot zijn om later alles opnieuw te
moeten opensmijten. Tijdens de werken werden ook
voorzieningen getroffen om glasvezel aan te brengen in
de ondergrond en bekabeling om eventueel camera-
bewaking te installeren. Gelet op het groot aantal
inbraken in onze gemeente zou dit misschien later zijn
nut kunnen bewijzen. 
Voor het verder verloop van de werken hopen wij dat
(en dit hangt af van de weersomstandigheden) het
aanbrengen van de nutsleidingen in de Kroonstraat
zullen afgewerkt zijn tegen nieuwjaar. De werken aan
het toekomstig ronde punt aan de Negenbunderstraat
zou opgestart worden in de maand januari – februari. 

VERFRAAIINGSWERKEN
Ondanks het feit dat sommigen beweerden dat er nooit
fonteinen zouden komen op de Markt, is de plaatsing
bezig. De fonteinen zullen maximaal hun water op 1,2
meter hoogte spuiten en gevoed worden door een
waterput die werd gevonden op de Markt. Er werden
drie “kelders” gemaakt op de Markt. Een betonkelder
wordt gebruikt als technische ruimte, de andere twee
voor de aanvoer van water voor de fonteinen en één
voor de opvang van het hemelwater. Dit hemelwater
zal gebruikt worden voor de sanitaire installatie van
het gemeentehuis. Bij de werken op de Markt werd
meteen ook een put voorzien voor de aanbreng van de
jaarlijkse kerstboom en de nodige elektrische aanslui-
ting voor de lichtjes. Tenslotte werden onmiddellijk na
de jaarmarkt de voorziene bomen aangeplant op het
Masiusplein. 

BIJKOMENDE WERKEN. 
Natuurlijk hebben de straten te lijden gehad van de
omleidingen. Volgend jaar worden de eerste herstellin-
gen aangevat met ondermeer de Palokenstraat,
Zwartenbroek en in Buzingen. 

WATERBEKKEN
Als men voorbij de sporthal komt kan men er niet
meer naast kijken: het waterbekken wordt aangelegd.
Na het slechte weer zal men dit wachtbekken
verder afwerken. Dit bekken wordt gebruikt om bij
hevige regenval het hemelwater op te vangen en met
mondjesmaat te lozen in de Slagvijverbeek. Het is niet
de bedoeling om in dit bekken permanent water te
laten staan. Eventueel kan dit gebied begraasd worden
door dieren in droge periodes. 
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In de hoek van Lennik 2000
VOOR HET GOEDE DOEL!

Jaarmarkt te Lennik! Ik zie er niet veel van.
Ik heb me, samen met anderen, geëngageerd om de geschenkenbeurs van de Wereldwinkel op te zetten en te bevolken

tijdens het etentje van 11.11.11.
Het tweede jaar op rij dat we deze beurs nogal groots aanpakken.

Ik voel het vrijdagnacht al aan m’n rug. Dat beloofd!
Dozen slepen, rekken ineensteken, loodzware planken en schragen versleuren.

Waarom hebben we niet een paar sterke, jonge mannen om zo’n klussen te klaren?
Alhoewel… ze doen het goed, meer dan goed… de vrouwen van de wereldwinkel. 

(Sorry heren)
Als de eerste eters toekomen, plaatsen wij koortsachtig de laatste prijskaartjes.

Heerlijk toch, dat mensen hun dag jaarmarkt afsluiten met een etentje voor ‘het goede doel’.
Ik begroet met veel plezier buren, vrienden, kennissen en natuurlijk een ploeg van Lennik 2000.  Zoals altijd op post waar

ze nodig zijn.


