Ik stel voor dat de bestaande sportaccommodaties, zoals ondermeer de voetbalvelden van Eizeringen, worden
ingeschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Overeenkomstig het gewestplan heeft de gemeente Lennik op haar grondgebied een tiental hectaren ‘recreatiegebied’.
Sporthal Jo Baetens
Enerzijds is er het sport- en ontmoetingscentrum Jo Baetens en de omliggende terreinen waar het jeugdhuis is gevestigd.
De zone rond de sporthal wordt verder ontwikkeld tot een zone voor jeugd en recreatie met tennisterreinen, een Finse
looppiste en een speelterrein. Onlangs werd er nog een beachvolleybalterrein aangelegd.
Voetbalterreinen van KFC Lennik en Sporting Eizeringen
Wat de voetbalterreinen van KFC Lennik en Sporting Eizeringen betreft, had de gemeente Lennik reeds in april 2002 de
princiepsbeslissing genomen voor het opstellen van een Bijzonder Plan van Aanleg zonevreemde sportterreinen.
Tegelijkertijd werd de Intercommunale Haviland aangesteld als ontwerper voor het opmaken van deze plannen.
In juni 2004 werd aan de Ontvanger der Registratie te Lennik de opdracht gegeven een schattingsverslag op te stellen
voor de eventuele aankoop van beide percelen. Vervolgens heeft de gemeente in haar begroting de nodige gelden
ingeschreven voor de aankoop van de beide voetbalterreinen.
In het kader van het opstellen van de Bijzondere Plannen van Aanleg m.b.t. de beide sportterreinen zijn er in de loop van
de jaren 2005 - 2007 met diverse overheden (plenaire) vergaderingen doorgegaan.
M.b.t. de sportterreinen van KFC Lennik werden er steeds positieve adviezen afgeleverd.
Wat de terreinen van Sporting Eizeringen betreft, was het voorstel volgens deze overheden niet aanvaardbaar omdat
deze terreinen niet aansluiten op de kern van Eizeringen en in een vrij open ruimte gebied liggen. Het advies van de
overheid was dan ook dat een herlocalisatie zich opdrong.
Het BPA m.b.t. de terreinen van KFC Lennik werd door de minister goedgekeurd. Vervolgens heeft de gemeente in 2007
deze terreinen van het OCMW Brussel aangekocht.
Omtrent de terreinen van Sporting Eizeringen heeft de minister op 2 juli 2008 geen goedkeuring verleend aan het
ingediende voorstel. Hierdoor kan de gemeente (vooralsnog) deze gronden niet aankopen.
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Volgens de Bindende bepalingen van het definitief ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dd. 21 mei 2012
staan er op het vlak van sportaccommodatie de volgende twee acties gepland:

Kernbeslissing 7 : ‘ Assesteenweg ‘
De terreinen van de voetbalclub Sporting Eizeringen liggen zonevreemd op de overgangszone tussen de open ruimte en
de woonkern Eizeringen. De gemeente wenst in het kader van een gebiedsgericht RUP en op basis van het
afwegingskader voor zonevreemde recreatie een ruimtelijke afweging te maken in functie van de toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden.
In het kader van de opmaak van een gebiedsgericht RUP voor de inplanting van het RUP Assesteenweg, zal ook de
problematiek aangaande deze zonevreemde sportinfrastructuur van Sporting Eizeringen geïmplementeerd worden
middels het vastleggen van ontwikkelingsperspectieven en randvoorwaarden. Indien het nodig of nuttig zou blijken kan
de uitvoering van de beleidsopties opgesplitst worden in meerdere deel-RUP’s.

Kernbeslissing 10: Strategisch project ‘Moensveld’
Dit gebied situeert zich tussen de kern van Sint-Martens-Lennik en het Olmenpark.
Hier bevinden zich enerzijds reeds de voetbalterreinen van KFC Lennik en anderzijds een onbebouwd gedeelte (achter de
gemeentelijke feestzaal en bibliotheek). Het is de bedoeling dat deze ruimte met de (reeds toegezegde) hulp van privéinvesteerders aangekocht wordt en uitgebouwd wordt tot een multifunctioneel sport- en recreatiepark. Deze ruimte kan
ingericht worden met o.m. omni-sportterreinen (tennisvelden) en een sporthal.
Van zodra de Vlaamse overheid dit Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan heeft goedgekeurd, zal de gemeente de nodige
acties ondernemen om deze kernbeslissingen uit te voeren.

BESLUIT
Naast de verdere ontwikkeling van de ruimte rond de sporthal Jo Baetens heeft de gemeente Lennik wel degelijk in haar
Definitief Ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dd. 21/5/2012 twee belangrijke actiepunten i.v.m.
sportaccommodaties ingeschreven, nl. één i.v.m. de bestaande sportaccommodaties van Sporting Eizeringen en één
m.b.t. nieuwe sportaccommodaties op de gronden gelegen tussen de gemeentelijke feestzaal en bibliotheek te SintMartens-Lennik en de huidige voetbalterreinen van KFC Lennik.
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