men er de gemeentelijke feestzaal. Begin 2004 begonnen
we met de renovatie van het het schoolhuis. Inmiddels zijn
deze werken beëindigd en werden de lokalen plechtig in
gebruik genomen. In 2005 willen we de ramen van de
bibliotheek (momenteel nog de oude ijzeren ramen) volledig vernieuwen. Deze nieuwe ramen en het aanbrengen
van dubbel glas moeten de veiligheid verbeteren en de
verwarmingskosten drukken. Deze werken zijn volop
bezig. Nadien starten de herstellingswerken aan het dak.
Het dak dient volledig te worden vernieuwd zodat er in de
toekomst geen waterinsijpeling meer zal zijn.

cafetaria en het privé-gedeelte van de uitbater van de cafetari wordt volledig vernieuwd. Ook de electriciteitsinstallatie wordt vernieuwd.

GROENDIENST LENNIK

Dit was een opsomming van de voornaamste werken die we
willen uitvoeren. Deze werken zullen voornamelijk worden
uitgevoerd door het gemeentepersoneel.

6. In het gemeentelijk sport- en ontmoetingscentrum Jo
Baetens werd in 2004 een bijkomende nooduitgang
gemaakt in de feestzaal. Meteen werd het plafond van de
feestzaal volledig vernieuwd en installeerde de gemeente
er een nieuw rookafzuigingssysteem. Ook in 2005 gaan
we verder met werken in dit centrum. Het plafond in de

Etienne Van Vaerenbergh
Schepen voor Openbare Werken.

Nu de lente voor de deur staat heeft de Groendienst van de
gemeente talrijke werken uitgevoerd om onze gemeente een
mooier uitzicht te geven . Tijdens de werkzaamheden (2002)
aan de Pastorietuin in Gaasbeek werden een tweetal buxussen gerooid. Deze werden onlangs vervangen door buxusbomen die ons werden geschonken en die reeds enkele tientallen jaren oud zijn .
De afgestorven bomen aan “Statie” Sint-Martens (Rosweg Brusselsestraat) werden vervangen. Meteen werden er nieuwe
bloemen en struiken geplant.
Ongeveer een jaar geleden hebben de leerlingen van de vijfde
leerjaren van de Lennikse scholen verschillende wilgenhutten

gebouwd. Sommigen ervan werden vernield, andere zijn afgestorven. Onlangs werden een vijftal wilgenhutten vervangen.
Op het Educatief Wandelpad werden eveneens de bomen en
struiken aangeplant waarvoor men in
Lennik een subsidie kan ontvangen
voor de aanplant en/of onderhoud. Ze
werden van naamplaatjes voorzien
(localisatie : achter het Waterhof in
Sint-Martens-Lennik (Olmenpark) ter
hoogte van de Bossuitstraat).
Geert DE CUYPER
Schepen voor milieu en groen

HET NIEUWE SP.A BESTUUR IN LENNIK

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het dus zover!
Dit zijn de namen van het nieuwe sp.a bestuur, dat voor een
periode van twee jaar, door 31 sp.a leden werd verkozen:
Voorzitter:

Lucienne VAN DER BEKEN

Secretaris:

Bülent SAMANLI

Bestuursleden:

Alain DELEENER
Pierre DEWEERDT
Jean VAN DER STEEN

Ledenwerving:

Jean PEETERS

Het nieuwe sp.a bestuur wil zijn achterstand in Lennik zeer
snel inhalen en zich goed voorbereiden op nieuwe uitdagingen.
Daarom willen we samen met de nieuwe sp.a leden ons inzetten om sp.a Lennik verder uit te bouwen. Met concrete doelstellingen, die we in de loop van de komende maanden met
iedereen, al dan niet sp.a sympathisant, wensen te bespreken.
U hoort nog van ons...
Reacties, op- en aanmerkingen en voorstellen zijn alvast welkom op mijn e-mail adres:
bulent.samanli@skynet.be

Ondervoorzitter: Karel VAN BELLE
Penningmeester: Christophe LEUCKX

Bülent SAMANLI
Secretaris sp.a Lennik

GEMEENTEBARGOENS
(in deze rubriek verklaren we enkele begrippen die regelmatig terugkomen bij verslaggeving over de gemeente)
Wat is een Bijzonder Plan van Aanleg of BPA ?
Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument
waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt omtrent de
toekomstige ruimtelijke ordening. Een BPA heeft meestal
betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied,
wat betekent dat er op het grondgebied van een gemeente
meerdere BPA’s van toepassing kunnen zijn.
Indien er voor een gebied geen BPA van toepassing is, moet
er nagezien worden of er geen ontwerp van BPA of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat.

Hiërarchie van een BPA.
De BPA’s zijn hiërarchisch onderschikt aan het Gewestplan.
De voorschriften die opgenomen zijn in een BPA, zijn niet
alleen verbindend voor de overheid maar zijn ook rechtstreeks toepasselijk op de particulieren. Een bestuur kan dus
geen vergunning afleveren die in strijd zou zijn met een goedgekeurd of vastgesteld BPA !
Werken die niet uitgevoerd werden conform het geldend BPA
vallen onder de toepassing van de straf- en dwangbepalingen
van het Stedenbouwdecreet !

