ONZE VISIE: Hoe we Lennik kleur willen geven
Een open en democratisch Lennik
• Goed geïnformeerde en betrokken Lennikenaren voelen zich beter en meer thuis in
Lennik. Daar willen we werk van maken.
• Inspraak van de burgers, de verenigingen en de adviesraden.
• Een maximale informatie en voorlichting aan de bevolking omtrent alle Lennikse
aangelegenheden (beslissingen gemeenteraad en schepencollege, adviesraden, sport,
cultuur, senioren, jeugd, …), via allerlei informatiekanalen.
• Meer voorstellen in ons programma-hoofdstuk 1: “Inspraak en informatie”.
• Een optimaal bereikbaar gemeentebestuur. Een open en ruim toegankelijk gemeentehuis
waar documenten en alle mogelijke informatie op de modernste en snelste wijze
verkregen wordt.
• We streven naar een optimale sociale dienstverlening, om voor iedereen gelijke kansen
te bekomen.
• Een gastvrij, Vlaams Lennik, dat zijn Pajotse eigenheid uitdraagt, met een open blik op de
wereld.

Een modern, duurzaam en vooruitstrevend beleid
• Het centraliseren en verder uitbouwen van de OCMW- en gemeentelijke diensten.
• Modern management en flexibiliteit.
• Verderwerken aan gespecialiseerde diensten en ambtenaren (aanwervingen via
vergelijkende examens, bijscholingen, enz.), om een efficiënte dienstverlening te
verzekeren aan de Lennikenaren.
• Het aanwenden van alle mogelijke technische hulpmiddelen (aangepaste
computerprogramma’s, e-mail, internet, gemeente- en OCMW-website, elektronische
nieuwsbrieven, digitaal loket, …)
• Duurzame maatregelen: evenwicht economie-ecologie-welzijn, steeds in functie
van de lange termijn plannen, effecten afwegen en overleg plegen (bvb. vooraleer
wegenwerken worden uitgevoerd: kijken wat kan worden gecombineerd, zowel bovenals ondergronds), stimuleren van duurzaam bouwen.

Een sociaal, rechtvaardig en financieel gezond Lennik
• Het vastleggen van prioriteiten en een gezonde, eerlijke verdeling van de
gemeentegelden onder de verschillende beleidsdomeinen (mobiliteit, huisvesting,
huisvuilophaling, openbare werken, OCMW, openbare diensten, sport, cultuur, enz.)
• Een gezond subsidiebeleid voor alle socio-culturele verenigingen (jeugd, sport, cultuur,
senioren, …).
• Investeren waar nodig, sparen waar kan, lenen voor grote werken op lange termijn
volgens de regels van een gezond en goed financieel beleid.
• Het voeren van een modern, vooruitstrevend sociaal en O.C.M.W.- beleid aan de hand van
een meerjarenplan.

Initiatieven en samenhang van de Lennikenaren stimuleren
• Doorgedreven ondersteuning van de socio-culturele verenigingen (Cultuur, Jeugd, Sport,
Senioren, Welzijn, enz.)
• Verdere steun aan dorpsfeesten, wijkfeesten.
• Verdere herinrichting en verfraaiing van de dorpskommen, parkeerruimte voor wagens
en fietsenstallingen.
• Ontmoeting, overleg en samenwerking stimuleren van verenigingen en Lennikenaren
(bvb. Lennikse feesten, jeugdactiviteiten, middenstand, sportbeurs, opendeurdagen,
seniorenfeest, gemeentelijke evenementen, enz.).
• Verder vernieuwen van gemeenschapsruimten in Lennik.
• Vrijetijdsaanbod verder uitbouwen.

Een Lennik waar je fier op kan zijn!
• Een mooi Lennik : verfraaiingen, bebloeming, aandacht voor groen.
• Een proper Lennik : straatonderhoud (recente aankoop borstelwagen), bermenbeheer,
uitgebreid afvalbeleid.
• Een verkeersveilig Lennik, met de vele maatregelen uit het mobiliteitsplan, die we volop
verder uitvoeren.
• Aanduiding en bewegwijzering naar de vele diensten, bezienswaardigheden, enz. in
Lennik.

• Een bruisend Lennik, met tal van activiteiten,
mogelijkheden, uitbouw gepland
Woordcentrum voor brede cultuurbeleving.
• Een betaalbaar Lennik waar je graag wil en
ook kan blijven wonen (verder uitbreiden
sociaal woonbeleid).
• Alle troeven van onze gemeente uitspelen:
investeringen toerisme, handels- en
dienstencentrum, administratief centrum,
scholencentrum, rijk verenigingsleven en
vrijetijdsaanbod, sportieve gemeente, enz.!
• “Trekpaard” en voorloper zijn in de regio zoals de voorbije legislatuur, op vele vlakken:
(goed voorbereide en snel ingediende beleidsplannen, gemeentelijke website
volgens modernste principes, digitaal loket, vooruitstrevend natuur- en milieubeleid,

behandeling door hogere overheden (met succes!), modern bestuur, afstappen van
kortzichtige dorpspolitiek, investeringen en subsidiëringen in Lennik door andere
instanties, acties tegen verfransing en voor de splitsing van het tweetalig arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde, stappen naar duurzaam besturen, …)
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grensoverschrijdende aanpak (bvb. erosiebestrijdingsplan), rechtszaken tegen onjuiste

1. INSPRAAK EN INFORMATIE
De bevolking betrekken bij het gemeentebeleid :
• aandacht voor vertegenwoordiging van de ganse bevolking in adviesraden en
besluitvormende organen
• doorzichtige informatie en inspraakmogelijkheden
• hoorzittingen rond actuele thema’s en openbare werken
• raadpleging bevolking bij belangrijke kwesties (meer directe democratie)

ONZE VISIE: Hoe we Lennik kleur willen geven

• directe interpellatiemogelijkheid van de burger bij gemeenteraadszittingen
• onthaalbrochure, onthaaldag en taallessen voor nieuwe inwoners
• verderzetten opendeurdagen gemeentediensten voor alle Lennikenaren
• het flink verbeterd gemeentelijk informatieblad een
maandelijkse regelmaat geven
• nog meer doorgedreven informatie over het werk van de
adviesraden
• verder uitbouwen van elektronische nieuwsbrieven
• verder uitbouwen van de gemeentelijke website
• blijvend herwaarderen van gemeenteraad en O.C.M.W.-raad waar
de beleidsbeslissingen dienen getroffen te worden
• systematisch breed overleg met betrokkenen
• onafhankelijke adviesraden

2. HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING
• Uitvoering laatste fase van de aanleg van de wijk Sint-Elooi
• Verdere aankoop gebouwen voor sociale verhuring
• Verdere centralisatie en uitbouw van goed bereikbare gemeentelijke diensten
• Verbetering toegangswegen wijken
• Maatregelen tegen lichtvervuiling
• Toekennen van een bouwpremie
• Uitvoeren van structuurplan voor Lennik
• Aansnijden in de verschillende deelgemeenten van bouwrijpe
grondpercelen om aan de Lennikenaren betaalbare bouwgronden
ter beschikking te stellen

Lennik
• Verdere herinrichting en aanpassing van de oude
dorpskernen van Sint-Martens en Gaasbeek

Bouwpremie
Structuurplan
Bouwvergunning
Sociale woning
Woonwinkel

3. OPENBARE WERKEN - MOBILITEIT - VERKEERSVEILIGHEID
• Verdere uitvoering van het Lenniks mobiliteitsplan
• Doordachte verkeersveiligheid
• Duurzame vernieuwing van het gemeentelijk wegennet. Aangepaste wegsignalisatie.
• Rioleringen verbeteren en ontdubbelen, milieuvriendelijke afwatering via aangepaste
maatregelen (kleinschalige waterzuivering met rietveld in afgelegen uithoeken)
• Onderhoud aan beken
• Verfraaiing van de dorpspleinen, die herschikt worden met zin voor historische
authenticiteit. Ze fungeren als een groene long met parkeermogelijkheden.
• Een aangenaam marktplein
• Herwaardering en onderhoud van holle wegen, wandelwegen en voetwegen
• Modernisering, vernieuwing en uitbreiding openbare verlichting.
Bij wegeniswerken worden de kabels ondergronds gebracht.
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• Verder ijveren voor betere busverbindingen
(o.a. tussen Lennik – Eizeringen – Ternat – Asse)
• Investeren in fiets- en voetpaden
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4. SPORT, RECREATIE EN ONTSPANNING
• Een actief sport- en recreatiebeleid door uitbreiding
van de infrastructuur (o.a. voor judo, pingpong,
aerobic, karate …).
• Verhoging subsidies voor sport
• Onderhoud voetbalvelden tijdens de maanden juni
tot november
• Bijzondere aandacht voor de bevordering van rustige ontspanning in de gemeente:
o.a. door aangepaste recreatieve en groene ruimtes, het verder uitbouwen van het
fietspadennet, het opwaarderen van onze (voet)wegen
• Wandel- en fietspaden perfect onderhouden. Wandelwegennetwerk.

Sinte-Mettesfeesten, Lennikse Feesten, enz.
• Inrichten gemeentelijke sportprijs
• Sportbeurs
• Aandacht/steun sport voor mensen
met een beperking
• BPA voor zonevreemde sport-, jeugd- en cultuurinfrastructuur afwerken
• Algemene ondersteuning vrijwilligerswerk
• Multifunctioneel sportveld
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• Bevorderen en promoten van cultuurdagen, sportmanifestaties, 11-juliviering, jaarmarkt,

5. CULTUUR EN BIBLIOTHEEK
• Verder uitvoeren van het Lenniks cultuurbeleidsplan.
• Verder uitvoeren gemeentelijk
bibliotheekbeleidsplan.
• Aangepaste accommodatie voorzien voor toneelen concertzaal: realisatie Woordcentrum te Gaasbeek.
• Aanpassing Feestzaal ‘Jongensschool’.
• Verdere uitbreiding en modernisering Plaatselijke Openbare Bibliotheek.
• Verhuur van luistercassettes voor mensen met een leeshandicap
• Verhoging subsidies culturele verenigingen.
• Gedichtendag (i.s.m. scholen en jeugd)
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• Verdere uitbouw organisatie van boeiende cultuuruitstappen voor jong en oud.
• Samenwerking rond erfgoed in het Pajottenland bevorderen en onderzoek naar de
oprichting van een erfgoedcentrum.
• Realisatie infopunt Vrije Tijd.
• Uitbouw Lennikse Feesten.
• Aankoop verplaatsbare kiosk ter uitvoering van concerten in deelgemeenten.
• Cultureel aanbod verscheiden houden.
• Inrichten gemeentelijke cultuurprijs.
• Uitgave cultuurbrochure.
• Toerisme nog meer bevorderen en promoten.
• Blijvend onderhouden van internationale relaties met andere gemeenten (o.a. Arconate
en Abcoude).
• Speciale steun voor grote culturele activiteiten (verzustering, grote concerten, …).
• Verder uitbouwen van allerhande vormen van samenwerking met het Kasteel van
Gaasbeek.
• Algemene ondersteuning vrijwilligerswerk.
• Aankopen van kunstwerken, plaatsen kunst in publieke ruimte.
• Permanente tentoonstelling van werken van Lennikse kunstenaars.
• Ondersteuning streekproducten.
• Intergemeentelijke samenwerking met cultuurcentra, bibliotheken, verenigingen, …

6. JEUGDBELEID
• Respect voor jongeren en hun leefwereld
• Uitvoeren Jeugdbeleidsplan
• Heraanleg speelpleinen
• Verder ondersteunen van de
jeugdverenigingen via subsidie en materiële
steun.
• In het cultuurbeleid: aandacht voor
jeugdcultuur
• Betere verplaatsingsmogelijkheden met
het openbaar vervoer
• Speciale maatregelen inzake
verkeersveiligheid, o.a. aan scholen
• Voldoende mogelijkheid om te fuiven in eigen gemeente
• Fuifreglement voor de politiezone Pajottenland
• Werken aan een jeugdinformatiepunt
• Inspraak
• Vertegenwoordiging van de jeugdraad in andere adviesorganen
• Degelijk jeugdinfrastructuurbeleid (lokalen, aanleg groene speelruimten, speelbos)
• Openstellen van schoolspeelplaatsen buiten de schooluren
• Organiseren kindergemeenteraad en scholenzangfeest
• Invoering Lennikse jeugdpas
• Woonmogelijkheden voor jonge mensen
in eigen gemeente bevorderen

7. OPENBARE GEBOUWEN EN SCHOLEN

• Duurzame en besparende energiemaatregelen
• Centralisatie gemeente- en OCMW-diensten
• Uitbreiding OCMW-serviceflats met dienstencentrum en dagopvang voor bejaarden
• Maatregelen tegen lichtvervuiling
• Verder opknappen van onze openbare gebouwen
• Oprichten nieuwe gemeentelijke werkplaats
• Degelijk uitgebouwde brandweeruitrusting en goedwerkende lokale veiligheidsdiensten
• Het gemeentelijk onderwijs – de Basisschool en de Muziekacademie – optimaal
uitbouwen
• Realisatie van het geplande Woordcentrum, voor brede cultuurbeleving. Meer culturele
ruimte is ook goed voor de gemeentelijke Academie voor Muziek-Woord-Dans
• Oprichten tekenacademie
• Oprichten van nieuwe, en/of ondersteunen
bij bestaande voorzieningen voor buitenschoolse
kinderopvang dichtbij de school,
in verschillende deelgemeenten
• Verruiming sportinfrastructuur

8. MILIEU
Consequent milieubeleid door:
• Nauwgezet uitvoeren van het Lenniks
milieubeleidsplan
• Opvolging van het Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan
• Aandacht voor de verbetering van
de kwaliteit van het grondwater.
Inschakelen van de gemeente in het
waterzuiveringsbeleid.

• Aanleg kleine waterzuiveringsinstallaties in
de gemeente (C-zones)
• Verhoging premie regenwaterput
• Organisatie tweejaarlijkse fruithappening
• Verwerven van groene ruimtes voor
stiltegebieden en voor passieve recreatie
• Herwaardering en onderhoud van de voet- en wandelwegen in overleg met de
Milieuraad en Voetwegencommissie
• Verdere uitbouw milieuvriendelijk wegbermbeheer
• Aankoop aangepast materieel voor een actief groenbeleid
• Aanleg groenpleinen
• Sensibilisering voor milieu. Afvalarm winkelen, zwerfvuil ophalen, enz., in samenwerking
met scholen, verenigingen en gemotiveerde burgers.
• Afsluiten gemeentelijke overeenkomst met de handelaars voor verpakkingsafval
• Krachtige aanpak sluikstorten
• Actie vervallen geneesmiddelen
• Verdere nauwe samenwerking met Milieuraad
• Verdere aankoop van milieuvriendelijk materiaal
• Invoering premie zonne-energie
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• Verder uitvoeren afwaterings- en
rioleringswerken conform de nieuwe
reglementering, o.a. door gescheiden
afvoer van regen- en afvalwaters.

9. SOCIAAL BELEID EN OCMW-WERKING
Een modern en vooruitstrevend sociaal en OCMW-beleid :
Sociaal beleid

O.C.M.W.-werking

• Aanpassing
reglement
mantelzorg.
Zorgbehoevende moet in eigen woning
kunnen blijven wonen.

HET O.C.M.W. MOET EEN SOCIAAL EN OPEN HUIS
ZIJN

• Gerichter beleid en aandacht voor de
Lennikenaren met problemen op lichamelijk,
sociaal en/of moreel vlak
• Alle openbare gebouwen en hun sanitaire
installaties toegankelijk voor andersvaliden
• Jaarlijkse onthaaldag voor de nieuwe inwoners
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• Maandelijks gemeentelijk infoblad
• Vrijwilligersdiensten
personen

voor

mindervalide

• Buslijn Lennik – Eizeringen – Ternat – Asse
(o.a. kliniek)

• Uitbouw sociaal huis
• Oprichting van bijkomende serviceflats met
polyvalente zaal
• Inrichten dagopvang voor bejaarden en
mindervaliden
• Verbetering en uitbreiding
verschillende OCMW-diensten.
thuiszorg verzekeren.

• Verkoop van bouw- en landbouwgronden
wordt verdergezet ter ondersteuning van het
OCMW-beleid

OCMW

• Sociaal Verhuurkantoor
verder uitbouwen voor de
kansarmen

• Een goede werking van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
• Het voeren van een sociaal gericht
tewerkstellingsbeleid
voor
kansarmen
(tewerkstelling OCMW)
• Onderzoek of de gemeente of het OCMW
kunnen participeren in, en/of ondersteunen
bij, bestaande naschoolse kinderopvangvoorzieningen in verschillende deelgemeenten
• Uitbouw samenwerking met Beschuttende
Werkplaats
• Ontwikkelingssamenwerking : regionale
samenwerking en overleg, steun lokale
initiatieven, steun Wereldwinkel

van de
Maximale

Kan ik u
helpen ?

• Coördinatie en
samenwerking van de
OCMW-diensten met private
welzijnsinitiatieven versterken
• Samenwerking OCMW en
Gemeente verstevigen
• Dagopvang voor
dementerende bejaarden

• Ontmoetingscentrum - indien gewenst - alle
werkdagen open van 9 tot 17 uur.
Onderzoek naar mogelijkheden
in de andere leefkernen.
• Opstellen Sociaal beleidsplan.

10. SENIORENBELEID
Speciale aandacht voor hen die onze
huidige welvaart verzekeren
• Samenwerking met de Seniorenraad
• Gratis preventief geneeskundig
onderzoek voor bejaarden
• Passende gezondheidsvoorlichting
• Informatiepunt voor senioren
• Intra- en extramurale dienstverlening, thuiszorg, service-flats, dienstencentrum,
dagopvang
• Gemeentelijke premie voor aanpassing woningen van bejaarden (WC, sanitair, …)
• Een uitgebreide thuis- en mantelzorg
• Volledige integratie van de senioren in het gemeentelijk cultuurbeleid
• Organisatie seniorensportdag
• Invoering Lennikse seniorenpas
• Verdere uitbouw jaarlijks groot seniorenfeest
ingericht door gemeente en OCMW

11. ZELFSTANDIGEN, LANDBOUWERS, MIDDENSTANDERS

Lennik als regionaal centrum van het Pajottenland promoten:
• Wekelijkse handelsmarkt.
• Zomerhappening.
• Jaarmarkt en kroegentocht.
• Wekelijkse boerenmarkt.
• Maandelijkse rommelmarkt.
• Wijkfeesten.
• Verdere uitbouw kerst- en nieuwjaarsversiering.
• Regelmatig overleg met landbouwers.
• Uitvoering van erosiebestrijdingsmaatregelen i.s.m. landbouw
• Uitbreiding bloemenactie in de zomermaanden .
• Het herwaarderen van de dorpskernen
• Aandacht voor de verkeersveiligheid en -leefbaarheid.
• Uitbreiding van de parkeermogelijkheden
in de dorpskernen.
• Uitgave van een beroepengids.
• Overleg plaatselijke handelaars.
• Promotie van Lennik als verkoopcentrum.

12. FINANCIEN
Ons specifiek Lenniks programma houdt een duidelijk en doelgericht project in voor de
gemeente gedurende de periode 2007 – 2013.
Dit project moet steunen op gezonde financiële grondvesten.
Ons project, onze ervaring en onze visie geven de zekerheid
dat Lennik een open, financieel gezonde en levenskrachtige
gemeente blijft.
We nodigen U dan ook uit aan dit project
mee te werken door op 8 oktober 2006 uw stem
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aan dit project te geven.

