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Uw mening vertaalt Lijst Burgemeester in zijn verkiezingsprogramma.
Van de 600 enquêtes die we verspreidden in de gemeente alsook digitaal
ter beschikking stelden op onze nieuwe website www.lijstburgemeesterlennik.eu kregen we een respons van 22%. Dat is een mooi resultaat.
De resultaten zitten verder verwerkt in het programma.

meer dan voldoende voorzieningen op het vlak van onderwijs,
ouderenzorg en kinderopvang,
78% is ook zeer tevreden over de dienstverlening aan het loket,
60% is ook zeer tevreden over de digitale dienstverlening,
70% is voldoende geïnformeerd over activiteiten door de gemeente.

Samen met de profielschets van de Vlaamse overheid hebben we een
goed zicht op hoe Lennikenaren hun gemeente ervaren.

Het aantal leefloontrekkers per 1000 inwoners bedraagt 11. Dit t.o.v. een
gemiddelde in Vlaanderen van 22/1000

De belangrijkste resultaten in notendop:

In de eerste plaats wil Lijst Burgemeester alle Lennikenaren danken voor
de tijd die ze vrijmaakten om mee na te denken over de toekomst van
onze gemeente. Samen houden we de vinger aan de pols. Uw bekommernissen zijn onze uitdagingen.

Lennikenaren wonen heel graag in hun gemeente (91%),
zijn tevreden over het groene karakter (86%),
96% vindt op minder dan 800m voldoende groen en natuur,
86% ervaart geen onveiligheidsgevoel (86%),

ONS PROGRAMMA
IN EEN NOTENDOP:

Lijst Burgemeester legt de focus op investeringen in veiligheid. Dat betekent niet alleen
investeren in veiligheidsdiensten, maar ook in
het aanleggen en onderhouden van wegen en
nieuwe fietspaden. We moeten ook verder
inzetten op de uitdaging om het zwaar doorgaand verkeer te beperken en de snelheid van
de wagens te matigen. Door de veiligheid van
de zwakke weggebruiker te versterken, wil
Lijst Burgemeester Lennik als handelscentrum van het Pajottenland verder uitbouwen. Om de leefbaarheid en mobiliteit in onze
gemeente te verhogen, willen we maximaal inzetten op de verbinding tussen onze dorpen

via trage wegen. Minstens even belangrijk is
de zorg voor de jongsten en oudsten onder
ons om de hoge levenskwaliteit die we in
Lennik hebben, te waarborgen. We willen ook
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat
jongere inwoners in Lennik kunnen blijven wonen en tegelijk de open ruimte vrijwaren. Dat
doen we door in te zetten op kernverdichting.

Nieuwe verkiezingen is ook altijd een beetje
achterom kijken. In de tabel in de bijlage
achteraan van de programmafolder krijgt u een
overzicht van wat we in ons vorige programma
beloofden én realiseerden of waar we aanvang
mee genomen hebben. Want de vernieuwing
die is ingezet in de voorbije legislatuur, willen
we doorzetten in de volgende.

Samen met heel het team Lijst Burgemeester
streven we naar een efficiënt en warm bestuur;
samen werken aan Lennik.
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Wat voorbij is:

De gemeentelijke diensten werden verder geprofessionaliseerd en
uitgebouwd, met nieuwe en opgeleide mensen, met investeringen in
digitalisering van processen, met de aankoop van degelijk werkmateriaal. Deze investeringen in een structureel beleid renderen vandaag
al met een klantvriendelijke en nieuwe (digitale) dienstverlening, een
professioneel team medewerkers en heel wat nieuwe diensten. Met
goed opgeleide mensen wordt het mogelijk om nieuwe projecten te
initiëren en om zware administratieve procedures voor investeringen
zoals de feestzaal, de gemeenteschool, de renovatie van het gemeentehuis en onze wegeninfrastructuur het hoofd te bieden.

• nieuwe en toegankelijke website,
• het realiseren van een onthaal in gemeentehuis (voor alle eenvoudige
vragen en producten) en werken op afspraak,
• uitbreiding van de openingsuren,
• invoeren van het digitaal loket: vraag alle mogelijke attesten van
thuis uit aan, ontvang het digitaal en betaal online voor kampjes,
uitstappen of huur materiaal ,
• eenvoudig digitaal meldpunt: een put in de straat, een vuilzak niet
opgehaald:bezorg ons al je opmerkingen en suggesties,
• een dynamisch team in de gemeente en heel vriendelijke medewerkers.

Wat komt:
Om deze dienstverlening nog verder te verbeteren wil Lijst Burgemeester het team van het OCMW en de
gemeente samen brengen, zowel op het vlak van organisatie als op het vlak van werkplek. We willen in de komende legislatuur een plan en budget voorzien om de ‘oude brandweerkazerne’ in te richten als een nieuw
en modern administratief gebouw, dat kan aansluiten bij het bestaande gemeentehuis. Op korte termijn
wil Lijst Burgemeester het gemeentehuis renoveren om de toegankelijkheid en de werking te verbeteren.

Inzetten op dienstverlening, dat wil Lijst Burgemeester door:
•
•
•
•

het gemeentehuis te renoveren,
het OCMW en gemeente samen te brengen als team,
digitaal loket en meldpunt verder uitbouwen,
budget te voorzien en plannen te maken voor een nieuw administratief
gebouw voor OCMW en gemeente (de ‘oude’ brandweerkazerne).

VEILIGHEID IS EN BLIJFT
EEN TOPPRIORITEIT
1. Aanpak van diefstal en vandalisme

Veiligheid is voor Lijst Burgemeester een topprioriteit. Politiezone Pajottenland heeft dan
wel de laagste criminaliteitcijfers van gans
onze regio Halle-Vilvoorde, toch blijft de
focus op veiligheid cruciaal om dit ook zo te
houden. Van alle criminele feiten blijven de ‘inbraken in woningen’ de belangrijkste vorm van
criminaliteit.
De bewakingscamera’s in het centrum en de
nieuwe ANPR-camera’s (veiligheidscamera’s
met nummerplaatherkenning) op de J. Van
den Bosschestraat, de Brusselstraat en de
Schapenstraat bewijzen volop hun nut in de
aanpak van diefstallen met braak, vandalisme
en overlast.

In enkele jaren tijd zijn
het aantal inbraken meer
dan gehalveerd: in 2014
waren er nog 82 inbraken
en in 2017 nog 32 op het
totale grondgebied.

Lijst Burgemeester wil dit succesvol project
daarom op termijn uitbreiden naar alle grote
invalswegen van Lennik. Veiligheidscamera’s met nummerplaatherkenning werken
ontradend en helpen criminele feiten op te lossen. Zeker op de G. Van der Steenstraat (verkeer komende uit Vlezenbeek en Gaasbeek) en
de F.Lucxkstraat (verkeer komende uit Halle)
moeten prioritair nieuwe veiligheidscamera’s
komen om ervoor te zorgen dat we een veiligheidsgordel rond Lennik bouwen.

Initiatieven van buurtbewoners, zoals buurtinformatienetwerken (BIN’s) vergroten ook de
waakzaamheid in onze gemeente. Ze verdienen
de volle steun van de gemeente. Preventie is
volgens ons een belangrijk instrument om inbraken en diefstallen te voorkomen.

2. Wijkwerking uitbouwen

Lijst Burgemeester wil de wijkwerking verder
uitbouwen, en de aanwezigheid van de politie
op straat vergroten, met een centrale rol voor
de wijkagent. De wijkagent heeft naast een
scherpe blik ook een luisterend oor voor wat
er gebeurt in de buurt. En dat is essentieel om
problemen snel in de kiem te smoren. Om ervoor te zorgen dat de wijkagent zich 100% van
zijn taak kan kwijten, moet hij zoveel mogelijk
van zijn taken voor gerecht en regio worden
vrijgesteld.

3. Aanpak van ongevallen en
overdreven snelheid
De politie heeft in de voorbije legislatuur
sterk ingezet op het doen dalen van het aantal
verkeersongevallen. Ze doet dat met heel
gerichte snelheids- en alcoholcontroles.
Het aantal ongevallen is in de periode 20142017 gedaald met 20%. Dat zijn dus mooie resultaten, die de gemeente Lennik kon behalen
door controles van bemande camera’s maar
zeker en vast ook door de installatie van de ANPR-camera’s op de J. Van den Bosschestraat, de
Brusselstraat en de Schapenstraat.
Op de J. Van den Bosschestraat bijvoorbeeld
is het aantal ongevallen spectaculair gedaald
sinds het invoeren van het systeem.
Inzetten op veiligheid, dat wil Lijst Burgemeester doen met:
• bijkomende slimme veiligheidscamera’s op
aantal grote invalswegen

zoals de G. Van der Steenstraat, F. Luyckstraat, F.Van der Steenstraat en
eventueel ook Negenbunder,
• speciaal actieplan voor diefstallen,
• aanwezigheid van politie in wijk vergroten.

GOEDE BRANDWEER
VERZEKEREN
Wat voorbij is…
Lennik oefent als centrumgemeente heel wat bovenlokale taken uit,
die onvermijdelijk bijkomende uitgaven met zich meebrengen. Het
voorbeeld bij uitstek was het brandweerkorps dat Lennik financierde
(tot 2015). Met een budget van meer dan 1, 4 mio € was dit op termijn
onhoudbaar zonder solidaire spreiding van de kosten over alle inwoners
waarvoor de brandweerzorg instaat.
De brandweerhervorming bracht gelukkig enig soelaas. De uitgaven voor de
brandweer zijn gedaald tot een meer haalbaar niveau (in 2018: 550.000 €).
Jammer genoeg zal Lennik in de toekomst weer meer gaan betalen,
want het uitgavenniveau van de brandweer stijgt – als gevolg van de
verdere professionalisering van de brandweer en het nieuwe statuut.
Inmiddels zijn er 23 beroepsbrandweermannen en 27 vrijwilligers. Sinds
2012 zijn er dus zeker 10 beroepsmensen bijgekomen, wat absoluut de
dienstverlening aan de burger ten goede komt.
Er werd ook heel recent geïnvesteerd in een nieuwe commandowagen,
een nieuwe ziekenwagen, en in 2013- 2014 in een signalisatiewagen,
materiaalwagen en ziekenwagen.

Wat komt…
In 2017 werd de brandweer ook eigenaar van de Peugeotgarage (kruispunt Ninoofse – en Assesteenweg). Deze zal in 2019 verbouwd worden
tot een nieuwe en moderne kazerne. Dat komt de veiligheid van onze
eigen inwoners ten goede, maar ook voor die van de andere gemeenten
in het Pajottenland alsook van Roosdaal, Ternat en Liedekerke. Lijst Burgemeester is echt tevreden dat door deze beslissing de brandweerpost
in Lennik blijft én verder geprofessionaliseerd wordt. Zowel voor de
brandweerzorg als voor de eerste hulp (ziekenwagendienst) is
dat goed nieuws, want de snelheid waarmee men kan uitrukken en ter
plaatse komt, maakt soms het verschil tussen leven en dood. Met deze
nieuwe kazerne lost Lijst Burgmeester ook een belangrijke verkiezingsbelofte van 2012 in. We doen dus wat we zeggen!

De goede brandweerzorg in onze gemeente en streek
wil Lijst Burgemeester verzekeren door:
• verdere professionalisering van het brandweerkorps in Lennik,
• de nieuwe kazerne zo snel mogelijk in gebruik nemen,
• de tijd tussen oproep en vertrek van veiligheidsdiensten zo kort
mogelijk te maken => minimaal 10 bijkomende brandweermannen,
• de ziekenwagendiensten verzekeren vanuit Lennik.

BEWEGEN
IN LENNIK
Wat voorbij is:
• investeringen in nieuwe fietspaden: Negenbunderstraat, F.Luckxstraat,
F. Van der Steenstraat en Schapenstraat (uit te voeren),
• investeringen in schoolomgevingen (Octupusmeubilair, zoenzones, enz),
• investeringen in trajectcontroles (ANPR) op J. Van den Bosschestraat,
Brusselstraat en Schapenstraat,
• focus op het verlagen van de snelheid met 50km/u gemeentewegen,
30km/u dorpskern en 70km/u gewestwegen,
• deze legislatuur maakte het gemeentebestuur werk van een nieuw
mobiliteitsplan. Dit was nodig om ook in de toekomst subsidies te
kunnen krijgen voor belangrijke investeringen, bijvoorbeeld voor de
aanleg van nieuwe fietspaden.

Wat komt…
Lijst Burgemeester engageert zich om de doelstellingen van het
mobiliteitsplan nu concreet uit te werken. We leggen daarbij de focus op
de veiligheid van de zwakke weggebruikers, het weren van het
zwaar doorgaand verkeer en het verlagen van de algemene snelheid van wagens.

Veiligheid zwakke weggebruiker

Deze legislatuur maakte het bestuur een flinke inhaalbeweging bij de
aanleg van nieuwe fietspaden. Zo werd een nieuw fietspad aangelegd
in twee richtingen op de F.Luckstraat en F.Vandersteenstraat en op de
Negenbunderstraat. Eerder werd ook een nieuw fietspad aangelegd
op de Assesteenweg. Ook bij de herinrichting van de Schapenstraat
wordt een nieuw fietspad voorzien in 2 richtingen. In het mobiliteitsplan
worden nog een aantal prioritaire fietsroutes aangeduid: de Gustaaf
Vandersteenstraat tot Kasteelstraat richting Gaasbeek, N282
en de N8. Daar willen we in de komende legislatuur verder op
inzetten. Wegen die veel gebruikt worden door kinderen (school,
sporthal, academie, sportterreinen) genieten prioritaire investeringsaandacht.

We willen om de veiligheid van fietsende kinderen te vergroten, ook de
reeds bestaande trage wegen (wegen die enkel bedoeld zijn voor fietsers/
voetgangers) zoals de Tramweg, de Lindeveldweg, de Korte Tramweg als
fietsalternatief voor de grote wegen, verder uitbreiden en aanleggen. Dit
past ook in het beleid van de Vlaamse overheid om fietssnelwegen aan te
leggen en mensen te stimuleren om meer de fiets te gebruiken. We denken bijvoorbeeld aan de omgeving van de Rosweg richting Brussel,
maar ook aan de verbinding tussen Tomberg (oude Geraardbergstestraat) en de Schapenstraat.
Om met beperkte middelen toch heel veel te kunnen realiseren, wil Lijst
Burgemeester maximaal gebruik maken van de subsidiemogelijkheden
op Vlaams en provinciaal niveau. Op die manier kan 80% van de kostprijs
worden gefinancierd. Door in eerste instantie in te zetten op de schoolroutes, denken we ook dat dit voorstel realistisch is in functie van de
financiële mogelijkheden van de gemeente. Daar waar mogelijk willen we
opteren voor fietspaden die afgescheiden zijn van de rijweg, bijvoorbeeld
door een natuurlijke haag.

Weren van het doorgaand (zwaar) verkeer

Zware vrachtwagens horen niet door Lennik te rijden. Toch is er een toename van dat zwaar vervoer, vermoedelijk als gevolg van de invoering
km-heffing op andere wegen. Omdat Lennik vooral op de N282 (doortocht Lennik) geplaagd is door dit vervoer, heeft het gemeentebestuur
beslist om op de trajectcontroles ook een hoogtemeting in te voeren.
Dat betekent dat in de toekomst zwaar vervoer, zonder bestemming
Lennik zelf, kan beboet worden als het door Lennik rijdt op de N282. Dit
nieuw systeem wordt ingevoerd in de komende maanden.

Snelheid wagens remmen

De gemeenteraad heeft al in 2012 een belangrijk besluit genomen, met
name om de snelheid terug te schroeven tot 50km/u op alle gemeentewegen, en 30 km/u in de dorpskommen (Eizeringen, Sint Martens Lennik,
Sint Kwintens Lennik, Gaasbeek). Een eerste cruciale stap is dit in de
mentaliteitswijziging van wagenbestuurders.
Dat alleen kan niet volstaan. Daarvoor is ook controle nodig en waar
mogelijk en noodzakelijk (scholen, gemeenschappelijke voorzieningen)
kunnen ook bijkomende verkeersremmende maatregelen worden voorzien. Het is echter onwenselijk om in iedere straat wegverschuivingen aan
te leggen. Daar waar ze werden aangelegd, zijn er vaak klachten van de
aangelanden omdat ze trillingen of ongevallen veroorzaken.
Daarom zet Lijst Burgemeester in de op de ANPR-technologie met trajectcontroles. Deze controles zijn erg rechtvaardig, omdat ze de snelheid
meten over een volledig traject en de algemene snelheid in de straat
doen dalen. Dit is goed voor de leefbaarheid in de straat en het verhoogt
de veiligheid van de zwakke weggebruikers.
We willen dit systeem uitbreiden op de G. Van der Steenstraat, de
F. Luckxstraat en eventueel ook de Negenbunderstraat. Dan zijn alle
grote invalswegen van Lennik gedekt door een trajectcontrole.

Veilig bewegen, dat wil Lijst Burgemeester in onze gemeente waarborgen via volgende speerpunten
• zwaar doorgaand vervoer weren uit Lennik,
• algemene snelheid doen dalen om leefbaarheid te vergroten,
• veilige fiets- en voetpaden en daarbij gebruik maken van
subsidiemogelijkheden in Gewest en provincie,
• structureel onderhoud van wegen,
• schoolomgevingen beveiligen, ijveren voor bijkomend
aanbod van openbaar vervoer,
• verder inzetten op en uitbreiden ANPR-technologie
• trage wegen uitrusten voor dagelijks gebruik door fietsers & voetgangers.

GROEN
EN DUURZAAM
De Lennikenaren zijn warm voor een groen
energiebeleid. Met de ondertekening Burgemeesterconvenant heeft het bestuur zich
geëngageerd om de CO2 uitstoot terug te
dringen. Ook de kost van energie maakt het
nodig dat we inzetten op degelijke alternatieven.
Wat betreft afvalbeleid werden een aantal goede
stappen gezet met de afschaffing van de milieubelasting, het gratis ophalen van snoeihout
en het gratis aanbieden van plastiek verpakkingen op het containerpark.
Voor de landbouw richtten we een landbouwraad op en namen we een aantal flankerende
maatregelen. We willen hierop verder inzetten
in de komende legislatuur.

Wat voorbij is:
• Energiebesparende maatregelen in gebouwen:
relighting van gemeentehuis, sporthal,
bibliotheek, oude jongensschool, nieuwe ver
warmingsinstallaties in gemeentelijke gebouwen,
nieuwe feestzaal Jo Baetens en gemeenteschool
• energiezuinige openbare verlichting: kerk
Sint-Kwintens-Lennik, LED verlichting in
Processiestraat, F. Van der Steenstraat,
F.Luckxtraat, F.Devoghellaan, Palokenstraat
• sensibilisatieacties in samenwerking met
Woonwinkel (info-avonden, samenaankoop,
advies aan huis enz)
• oplaadpunt voor elektrische wagens op de
Markt (binnenkort ook sporthal)
• aankoop elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen van het personeel
• zwerfvuilacties, plaatsing vuilnisbakjes,
zwerfvuilcamera
• aankoop van stukjes natuur (speelbos, bos
Moeille, natuurgebied wachtbekken)
• erosie-bestrijdende maatregelen
• afschaffen van de milieubelasting (= 55€/gezin)
• gratis aanbieden van plastiek verpakkingen
in containerpark.

Focus op energiebesparing

De goedkoopste en meest doelmatige manier
om de CO2-doelstellingen te bereiken, is
energie besparen. Het gemeentebestuur kan
hier zelf het goede voorbeeld geven en
zuinig omspringen met energie: deze legislatuur nam de gemeente al maatregelen in de
gemeentelijke gebouwen met investeringen in
nieuwe verwarmingsketels en betere isolatie
van enkele daken. De gemeente bespaart op
openbare verlichting door de invoering van
ledverlichting in enkele straten. Daarnaast wil
Lijst Burgemeester inwoners aanwakkeren
om hun energiekosten te drukken door bijvoorbeeld te investeren in isolatie en groene
warmte. Wie energie bespaart helpt het
klimaat, voorkomt vervuiling, spaart kostbare
grondstoffen én het is bovendien nog goed
voor het gezinsbudget.

Duurzaam afvalbeleid

De organisatie van ons gemeentelijk afvalbeleid
moet verder onder de loep worden genomen.
Huisvuil ophalen en verwerken is na de brandweer de grootste kost in de gemeentelijke
begroting. Om tegemoet te komen aan de
wensen van onze inwoners moet onderzocht
worden of een intensievere huisvuilophaling
financieel mogelijk is. Ook het gebruik van
het containerpark in Pepingen moet geëvalueerd worden. Als op korte termijn door de
intercommunale Intradura geen werk wordt
gemaakt om inwoners uit Lennik ook toegang
te verschaffen in Ternat, Gooik en Sint-PietersLeeuw moet opnieuw de aanleg van een eigen
containerpark (bijv. op Assessteenweg of
Ninoofsesteenweg) onderzocht worden.

Strijd tegen zwerfvuil

Deze legislatuur investeerde het gemeentebestuur in meer vuilnisbakken op het openbaar
domein. Het zijn geen wondermiddelen in de
strijd tegen zwerfvuil. Mensen moeten bewuster worden van de impact van hun gedrag op
het milieu, de gemeentelijke organisatie en
de inzet van personeelsmiddelen. Daarom
willen we verder inzetten op de ’14 daagse tegen zwerfvuil’ en de bestrijding van zwerfafval.
Daar horen strenge boetes bij voor wie betrapt
wordt.
Wonen in een duurzame gemeente met
alle kansen voor de toekomstige generaties wil Lijst Burgemeester nastreven met
volgende acties:
• investeringen in gemeentelijke gebouwen
(school, bibliotheek, gemeentehuis),
• besparen op openbare verlichting,
• iInvesteringen in isolatie en groene energie
(zonnepanelen, zonneboilers etc) in
woningen promoten,
• huisvuilophaling en gebruik containerparkt
evalueren en optimaliseren,
• sensibiliseringsacties voor afval en meer
repressief optreden voor sluikstort.
• Sensibilisatie-acties voor de landbouw:
aandacht voor de oogst, sensibilisatie ivm
zwerfvuil, maatregelen op trage wegen,
erosiebestrijding

WONEN & ONS VEILIG
WARM NEST BEHOUDEN
Lennik is een grote gemeente qua oppervlakte, heeft een lage bevolkingsdichtheid en dus relatief weinig inwoners voor haar groot grondgebied.
Dat betekent: heel veel open ruimte, veel verbindingswegen, heel veel
groen. Van de 30km2 is immers slechts 5,25km2 bebouwde oppervlakte,
en die is zeer verspreid. Dat is veel lager dan in andere Vlaamse gemeenten met een landelijk karakter. Dat verklaart waarom mensen in Lennik
in de gemeentemonitor aangeven dat ze hier heel graag wonen (91%),
tevreden zijn met hun huis (91%), veel zicht op groen hebben vanuit de
woning (86%)en waarom de gronden in Lennik relatief duur zijn. We
lopen iets achter wat betreft energiebesparende voorzieningen en plaatsing van zonnepanelen in de gemeente. De mensen kreunen onder het
sluipverkeer door de gemeente.

Enkele feiten:
• Opp. 30,8 km2/ 9033 inw. /bevolkingsdichtheid 293 inw. per km2
(gemiddelde in VL = 482inw/km2.
• Bebouwde percelen: 524 ha of 16,1 %
(gemiddelde van de Vlaamse landelijke gemeenten: 1270 ha).
• Aantal huishoudens (2017): 3564.
• Leegstaande woningen: kleiner dan 0,7 % ( 25).
• Energiebesparende voorzieningen in de woning: 56%
(Vlaams Gewest: 61%).
• Zonnepanelen: 15% (Vlaams Gewest: 17%).

Wat voorbij is…
• Lennik staat vanaf 2016 zelf in voor de aflevering van
bouwvergunningen (gemeente is ontvoogd).
• In de Kroonstraat 27 (2012) werden sociale woongelegenheden
gebouwd.
• Het woningcomplex met dienstverlening (WCD) Den Bleek werd
uitgebreid tot 31 wooneenheden.
• Het Gronckelhuis in de Karel Keymolenstraat werd verkocht aan
de Sociale huisvestingsmaatschappij uit Sint Pieters Leeuw. Op korte
termijn zullen hier Vlabinvest woningen gerealiseerd worden: betaalbare woonmogelijkheden voor de plaatselijke bevolking. Kandidaten
die een voldoende band met de regio kunnen aantonen, krijgen
voorrang.
• De woning in de Van der Kelenstraat werd verkocht aan het Vlaams
Woningfonds. De bouw van 2 woningen voor grote gezinnen is
inmiddels aangevat.
• Het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Den Bleek werd opgemaakt
en goedgekeurd. Uitbreiding met 17 bijkomende serviceflats voor het
OCMW is mogelijk en in deze zone (deel Masiusplein/ deel Frans
Devoghellaan) wordt een verdichting van de kern mogelijk gemaakt.
• Het RUP Sint-Elooisberg werd opgemaakt en goedgekeurd. Dit biedt
de mogelijkheid aan de sociale huisvestingmaatschappij om maximum
40 sociale wooneenheden te ontwikkelen. In belangrijke mate moet
deze ontwikkeling bijdragen in de realisatie van het door Vlaanderen
opgelegde bindend sociaal objectief.

SOCIAAL OBJECTIEF:
“wat is dat voor een beest?”

De Vlaamse overheid legt elke gemeente ook een minimaal aantal sociale
woningen op waarover zij moet beschikken, het zgn. sociaal woonaanbod. Lennik zou tegen 2025, 86 sociale huurwoningen moeten hebben
en 30 sociale koopwoningen. Nu heeft onze gemeenteer een 20 tal ( de
woningen van het soiaal verhuurkantoor inbegrepen). Lennik heeft dus
een ruime achterstand en wordt daarvoor op de vingers getikt door de
minister van Wonen.

In onze enquête ‘Lennik spreekt’ maken de antwoorden ook duidelijk dat
er te weinig aanbod is aan huur- en koopwoningen voor jongeren. Dit is
weliswaar niet altijd hetzelfde als sociale woningen, maar het geeft aan
dat er een tekort is aan betaalbare woningen. Op de vraag of het goed
is dat er bijkomende appartementen komen in de kern van Lennik, antwoordt het merendeel (70%) in onze bevraging: ja. Dat betekent dat er
een reële nood is aan nieuwe woonvormen en betaalbare woningen.

Wat komt…
Lijst Burgemeester wil Lennik verder uitbouwen als veilig warm nest. De
dorpskernen moeten we verder verdichten, en daarbij voldoende groen
behouden. Zo komen we tegemoet aan de betonstop en aan de vraag van
jong en oud naar comfortabele meergezinswoningen in de dorpscentra.
We mogen in de beoordeling van nieuwe projecten niet inboeten op kwaliteit, het moeten degelijke en mooie woongelegenheden zijn met ruime
terrassen en groenruimte rondom. Het kan ook niet de bedoeling zijn
om ongebreideld de dorpskern uit te breiden. Om die reden maakt het
huidig bestuur werk van een RUP bouw- en woonlagen, waarbij ook die
zone waarin meersgezinswoningen mogelijk zijn, kan afgebakend worden.
Samen met onze inwoners en in overleg met de buurt, wil Lijst Burgemeester een gedragen voorstel uitwerken om de huidige woonkern in
Sint-Kwintens-Lennik en het woonuitbreidingsgebied nabij het handelscentrum, kwalitatief te ontwikkelen. Leefbaarheid, kwalitatief wonen,
voldoende groen en zachte verbindingswegen (voor fietsers en voetgangers) zijn cruciaal in de ontwikkeling van een dorpskern. Om dit uit
te werken moeten we een grondig participatietraject opzetten. Het
spreekt voor zich dat Lennik haar eigenheid moet behouden.

Waar wij voor gaan om het wonen hier aangenaam
te houden:
• participatie en overleg met burgers over de woonnoden,
• onderzoek naar ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden Lennik,
• afwerken RUP bouw- en woonlagen (afbakening zone, aantal
bouwlagen etc),
• opmaken gemeentelijk reglement ivm aantal appartementen/perceelsgrootte en afbakening van groenruimte),
• aandacht voor integratie van nieuwe inwoners (aanbod aan taallessen,
nieuwe inwoners verwelkomen, en na een jaar opnieuw contacteren),
• goede, evenwichtige verhouding bovengemeentelijke centrumfunctie
met daarrond landelijke omgeving (Gaasbeek, Eizeringen),
• op zoek naar mogelijkheden om generaties te laten samen wonen
(cohousing, kangoeroewonen, herbestemming van boerderijen enz),
• verdere uitbouw sociale woningen via kleinschalige projecten ge
spreid over de gemeente (geen nieuwe wijken),
• Verdere inspanningen om zwaar verkeer zoveel als mogelijk buiten de
dorpscentra te houden.

ONDERNEMEN
EN ONTDEKKEN
Voor Lijst Burgemeester is het van cruciaal belang dat de handelskernen in de deelgemeenten versterkt worden, zodat Lennik het handelscentrum van het Pajottenland blijft dat onze gemeente vandaag is. Om
die aantrekkingskracht te behouden wil Lijst Burgemeester investeren in
de lokale economie en de handelszaken, de toeristische bezienswaardigheden en trekpleisters van onze gemeente. De publieke ruimte wordt zo
kwalitatief mogelijk ingericht, om de aantrekkelijkheid van onze gemeente te vergroten.

Versterken handelskernen

Het marktplein (de Markt) heeft samen met het Masiusplein en de omliggende straten, heel wat commerciële mogelijkheden. Naast de rol als
ankerplaats van het handelscentrum zijn de pleinen een uitstekende uitvalsbasis voor activiteiten en evenementen. Voor veel mensen is het ook
de plaats van afspraak in Lennik - centrum, vaak aan ‘Prins’, het trotse
Brabantse trekpaard en uithangbord van het plein. Het centrum en de
dorpspleinen in Sint-Martens-Lennik, Eizeringen en Gaasbeek
willen we economisch en toeristisch laten bloeien.
Met het handelskernbeleid willen we Lennik aantrekkelijk maken voor
ondernemers, mensen uit de horeca en de handel, zodat onze handelskern groeit en bloeit. Daarom willen we ondernemers een luisterend
oor bieden en helpen met een ondernemersloket, de beleving van de
Markt aanpakken en de aantrekkelijkheid van het centrum voor handelaars verbeteren. Vandaar de investeringen in gelijk uitziende terrassen,
in beplantingen op de Markt en de bijkomende openbare verlichting op
de pleinen. Vandaar ook het plan om meer groen aan te brengen op de
Markt zelf. In de toekomst wil Lijst Burgemeester dit beleid verder zetten
en zelfs versterken. We moeten ook voor Sint-Martens-Lennik, Gaasbeek
en Eizeringen een aantal gepaste promotie-acties op touw zetten. Lokale
handel, is sowieso duurzame handel. Het beperkt de autobewegingen,
bevordert de sociale contacten en de leefbaarheid van het dorp en het is
goed voor de lokale tewerkstelling.

Wat voorbij is….
We hebben met het huidige bestuur sterk ingezet op de promotie van
onze lokale handelaars. In Lennik winkelen is dan ook de kortste weg naar
een ‘unieke koopervaring’.
Enkele voorbeelden:
• Betere dienstverlening in het gemeentehuis door ondernemersloket
en aanspreekpunt.
• Invoering van de cadeaucheques voor lokale handelaars.
• Organisatie van evenementen ism handelaars (Lennik Inspireert.
kerstboomverbranding, eindejaarsactie).
• Promotie-actie (vb. eindejaarstassen) en afbakening kernwinkelgebied
met vlaggen.
• De bereikbaarheid van de Markt werd vergroot door de in- en
uitrit van op de gewestweg te herstellen, door het parkeerbeleid
en de bewegwijzering die aangebracht werd naar publieke parkings
en belangrijke openbare plekken. Daarnaast werd het parkeren netjes
geordend door hier een consequent beleid te voeren. In het verleden
was de Markt ingenomen door wagens van mensen die werkten in de
nabije omgeving terwijl deze nu beschikbaar is voor mensen die willen
winkelen in Lennik.
• In Gaasbeek en Eizeringen werden de dorpskernen verfraaid met
nieuwe aanplantingen, zitbanken en kunstwerken. In Sint-Martens
zorgde de restauratie van de kerk en kerkmuur voor een fraaier
dorpsbeeld.

Wat komt...
• De natuur naar de Markt brengen (herinrichting Marktplein)
• Leegstand handelszaken tegengaan bijvoorbeeld gemeentelijke
impulssubsidie voor renovatie en/of toegankelijker maken van
het pand.
• Kwalitatieve aanleg van de pleinen: met zitbanken, voldoende groen,
bloemen en een stijlvolle inrichting vergroot de beleving en komen de
panden tot hun volle recht.
• Bijzondere aandacht voor afbakening kernzone in kader van RUP
bouw- en woonlagen en deze visie/kernzone duidelijk communiceren.
• POP UP winkels en evenementen, die de beleving vergroten, faciliteren.
• Investeren in het dorpsplein Sint-Martens

Toeristische troeven uitspelen

Onze gemeente ligt in het hart van het Pajottenland. Met zijn uniek landschap, zijn cultuurhistorisch patrimonium (met het Kasteel van Gaasbeek
als paradepaardje), met de vierkantshoeven, kerken en markten levert
onze gemeente een belangrijke bijdrage aan het unieke karakter van de
streek. Lennik staat met stip op de toeristische kaart van Vlaanderen en
het Pajottenland.

Lijst Burgemeester wil, hand in hand met lokale en bovenlokale
partners, de Lennikse economische en toeristische troeven verder uitspelen door te investeren in infrastructuur, uitrusting en promotie zodat
een bezoek aan ons winkelcentrum en toeristische toplocaties voor elke
bezoeker nog aangenamer wordt.

Het charmante karakter en de unieke uitstraling van
onze gemeente, daar wil Lijst Burgemeester verder
glans aan geven door:
• verder in te zetten op de ontwikkeling en promotie van onze wandel –
en fietsknooppunten (vb. zit- en picknickbanken in de centra van onze
deelgemeenten, fiets-infrastructuur, deelfietsen, enz...)
• inzetten op meer verblijfstoerisme in de gemeente (promo van
B&B’s, restaurants, cafés via toeristische website gemeente, promotie
en organisatie van deelfietsen, deelname aan culturele en sportieve
evenementen),
• promotie acties op touw zetten voor lokale middenstand en ondernemers,
• de opstart van een gemeentelijke ondernemersraad,
• starters ondersteunen.

LEVEN EN
ONTSPANNEN
Lennik heeft een rijk verenigingsleven

Het hart van het Pajottenland klopt dankzij de vele initiatieven die de
verenigingen, handelszaken en de gemeente in de loop der jaren op een
professionele en kwaliteitsvolle manier hebben ontwikkeld. Op die manier biedt Lennik een ruim aanbod aan naschoolse, sportieve en culturele
activiteiten. Die ondersteuning willen we verder verlenen.

Een warm hart voor ieder kind

Lijst Burgemeester vindt het cruciaal dat iedereen aan bod komt in de
gemeente. Dat betekent dat er heel veel steun moet gaan naar de jeugdverenigingen waar enthousiaste leidingploegen zorgen voor heel wat activiteiten voor hun leden. De ondersteuning van de verenigingen is voor
ons dan ook uiterst belangrijk. Het succes van een activiteit gaat samen
met een goede organisatie en begeleiding.
Daarnaast wil Lijst Burgemeester ook aandacht hebben voor de kinderen en de jongeren die niet noodzakelijk actief zijn in een vereniging. Via
activiteiten van de dienst Vrije Tijd en de bibliotheek kunnen ze andere
kinderen en jongeren ontmoeten. Daarom organiseert de jeugddienst
de Roefeldag, de speelnamiddag tijdens de Lennikse Feesten, de buitenspeeldag, workshops Graffiti, filmnamiddagen, Ezelsoor, enz. Dat zijn
leuke activiteiten met een lage drempel die mensen bijeenbrengen in de
gemeente.
Lijst Burgemeester beseft goed dat er nog te weinig gebeurt voor bijzondere kinderen en jongeren met een beperking. Om ook voor hen meer
activiteiten aan te bieden is niet alleen een aandachtspunt maar ook een
noodzaak

Wat voorbij is:
• Investeringen in de sporthal en de zone achter de sporthal
(vernieuwing tennis en voetbalterreinen)
• Investeringen KFC-Lennik.
• De zaal in Sint-Martens-Lennik.
• De nieuwbouw van de feestzaal.
• De lokalen van de academie.
• Muziekinstrumenten en infrastructuur.

Vakantiewerking uitbreiden

De voorbije legislatuur werd ingezet op de vakantie-opvang. De activiteiten van het Wonderhuis zijn al langer gekend, en deze blijven het zeer
goed doen. Door bijkomende sport- en creaweken en door de samenwerking met Ultrasport werd het vakantieaanbod voor kinderen nog groter. Dat aanbod is onontbeerlijk in de bestaande maatschappij en zorgt
ervoor dat ouders, naast de bestaande private initiatieven, ook bij het
eigen bestuur een beroep kunnen doen op kwalitatieve en betaalbare
opvang.
Een mix aan activiteiten en soorten kampjes maakt dat elk gezin zijn gading kan vinden en ze de vrijheid geeft om te kiezen in de opvang die het
meeste aansluit bij hun noden.

Uitstekende score voor kinderopvang

Lennik ‘scoort’ uitstekend in het lijstje van de kinderopvangplaatsen (2e
van alle gemeenten in provincie Vlaams-Brabant) en dat wil Lijst Burgemeester ook zo houden. Dankzij de vele inspanningen van het bestuur
en de kinderopvanginitiatieven zelf, heeft elk kind een plaats in Lennik.
Lijst Burgemeester wil samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang
blijven inzetten op een goede ondersteuning van kinderdagverblijven
en onthaalouders: via vorming voor opvoeders en verzorgers, enquêtes,
publicaties, enz.

Opvang na schooltijd

We merken dat er steeds meer vraag is naar een kwaliteitsvolle voor – en
naschoolse opvang. Via het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang in Eizeringen heeft de gemeente een kwalitatief eigen aanbod, maar de capaciteit is beperkt. Daarom wil Lijst Burgemeester heel actief onderzoeken
op welke manier dit initiatief kan uitgebreid worden, aan een betaalbare
prijs.
Daarnaast zijn de scholen vooral vragende partij om naschoolse opvang
te organiseren – in de eigen school. Met private partners kunnen we ervoor zorgen dat deze opvang wordt geprofessionaliseerd. Dat betekent
een bijkomende financiële inzet van de gemeente.

Academie en gemeenteschool groeimogelijkheden geven

De academie is een enorme troef in de gemeente. Heel veel kinderen en
jongeren kunnen er terecht voor hun favoriete hobby.
De opwaardering en de centralisatie van de Academie met de bouw van
een polyvalente ruimte waar optredens en voordrachten kunnen worden gegeven - ziet Lijst Burgemeester het best mogelijk op de locatie
van de Academie in de H. Ghyselenstraat. Dit is in de eerste plaats ten
behoeve van de Academie maar moet ook ten dienste worden gesteld
van de brede Lennikse gemeenschap (muziekvereniging, toneel, enz)
Voorwaarde is wel dat de gemeenteschool vooraf kan verhuizen naar
Eizeringen. Daarvoor is het gemeentebestuur gestart met de uitbreiding van de gemeenteschool in Eizeringen. Dat zal ook de werking van
de gemeenteschool, de organisatie van het leerlingenvervoer en de
veiligheid ten goede komen.

Aandacht voor sport

De sportinfrastructuur is een blijvend aandachtspunt. De afgelopen jaren investeerden we sterk in de opfrissing van de sporthal en de site
errond. Voor buitensporten willen we in de toekomst werk maken van
een gecentraliseerde site zodat de gemeente kan investeren in de nodige
accomodatie zoals een synthetisch veld, kleedruimte enz.
Voor zaken die in Lennik niet voorzien zijn, zoals een zwembad, willen we
de Lennikenaren ondersteunen in het beleven van hun favoriete

vrijetijdsbesteding. Een samenwerkingsovereenkomst met gemeenten die wel een zwembad hebben bijvoorbeeld, daar moeten we werk
van maken.

Leven en vrije tijd beleven is aangenaam in Lennik en
die positieve lijn willen we doortrekken door:
• kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs verzekeren en samenwerking
in scholengemeenschap intensifiëren,
• de aankoop van bijkomende gronden voor Rugby en voetbal met
de aanleg van een synthethisch sportveld
• kinderopvang en vakantiewerking uitbreiden, naschoolse opvang
kwalitatief sterker maken
• extra ruimte voor kinderen en jongeren: jeugdcentrum, nieuwe
lokalen gemeenteschool en uitbouw Academie,
• gevarieerd aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren
garanderen,
• missing links in het vrijetijdsaanbod invullen.

✓ De dienst MMC (Minder Mobiele Centrale) ofwel vervoer voor minder mobielen nog meer
uitbreiden en vrijwilligers stimuleren,belonen,
✓ verder Wwerken aan een goede toegankelijkheid van openbare gebouwen, fietspaden
en wegen.

BESTUREN
EN BETALEN
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bedrag van 14 146 609 € (2012) tot 9 783 505 E (begin 2018). De laatste
lening-opname dateert alweer van 2012. Alle investeringsuitgaven
werden de laatste jaren m.a.w. gefinancierd met eigen middelen.

Verlagen van de belastingdruk:

• met ingang van het dienstjaar 2016 werd de gemeentelijke belasting op
huisvuil – jaarlijks goed voor 208 000 euro aan ontvangsten afgeschaft.
• De taks-shift zorgde voor een verschuiving van lasten op arbeid naar
andere bronnen van inkomsten. De gemeente Lennik heeft hierdoor de
ontvangsten uit de opcentiemen van de personenbelasting zien terug
lopen. De geraamde impact op de gemeentelijke opcentiemen op de
personenbelasting bedraagt over de periode 2016-2021 niet minder dan
2 000 000 €. We vangen dit integraal op binnen de bestaande meerjarenplanning. Dus geen belastingverhoging!

Na het voeren van een consequent gezond financieel beleid gedurende
Optimaliseren van grote uitgavenposten:
de voorbije periode kan men stellen dat de financiële toestand van LenNa het voeren van een consequent gezond financieel beleid gedurende de voorbije
periodeop verzekeringsportefeuille met 53% (83.000 € op jaarbasis),
• besparing
nik terug gezond is.
kan men stellen dat de financiële toestand van Lennik terug gezond is.
• nieuwe aanbesteding schoonmaakdiensten (25.000€ besparing/jaar),
• onderhandelingen met Intradura en nieuwe overeenkomst container• De exploitatierekening (het saldo tussen de dagelijkse ontvangsten en
park leidden tot heden tot besparing van 285.000€ voor ophaling en
uitgaven) sluit reeds enkele jaren af met een mooi positief resultaat.
verwerking van huisvuil,
In de laatst vastgestelde jaarrekening van 2017 bedroeg dit saldo
• besparingen door nieuwe contracten voor elektriciteit, brandstoffen enz.,
niet minder dan 2 320 999 €. Dit saldo is belangrijk! Dit laat toe om
• investeringen in nieuwe voertuigen en materiaal technische ploeg
enerzijds de leningslasten af te lossen uit het verleden en tegelijkertijd
zorgen voor kostenbesparing in werkingsmiddelen en onderhoud,
een duurzaam investeringsbeleid te voeren zonder uit de gemeente• personeel: betaalde 48,45 voltijsequivalenten: blijft stabiel over de
lijke reserves (reserves eind 2017: 3 702 201 €) te putten of bijkomende
laatste 3 jaar (vervangingen werden strategisch ingezet),
leningen aan te gaan. Kortom een gezonde financiële situatie.
• Uitgaven aan politie, brandweer en OCMW bedragen in 2017 in totaal
3,1 mio€ en zijn gestegen van 2013 tot 2017 met in totaal 1 mio €, en
• Met een meerjarenplan in evenwicht tot 2021, met daarin begrepen
dit werd opgevangen binnen het huidig meerjarenplan (zonder
een uitdagend investeringsbudget (aanleg Schapenstraat, nieuwe
bijkomende inkomsten te vragen): dit vergt bijzondere aandacht in
feestzaal Sint-Kwintens, uitbreiding gemeenteschool, nieuwe wegen
de komende legislatuur.
en fietspaden, rioleringen) van 24 579 854 euro en tegelijkertijd een
positieve autofinancieringsmarge* Het is overduidelijk dat in elk jaar
van het meerjarenplan de volgende legislatuur (goed voorbereid)
gezond kan starten.
geeft aan of de gemeente al dan niet structureel in evenwicht is

*

Wat komt…
Financiële uitdagingen

In de komende jaren staan de Vlaamse gemeenten voor heel wat financiële
uitdagingen. Heel wat uitgavenposten komen onder grote druk te staan:
onder andere de stijgende kosten verbonden aan pensioenen, de stijgende OCMW dotaties, politie uitgaven ( stijging met 7% op jaarbasis) en oplopende brandweerkosten. Al deze toelagen samen bedragen 3,1 mio €.
We moeten in kleine gemeenten zoals Lennik rond komen, vooral met de
opbrengsten uit personenbelasting en onroerende voorheffing. (In totaal
ong 7mio euro)
Er zijn geen inkomsten uit industrie en het inwonersaantal is laag met een
lage bevolkingsdichtheid. De structurele financiering uit het Gemeentefonds houdt hiermee onvoldoende rekening en vele kleine en landelijke
gemeenten zijn om die reden ONDERGEFINANCIERD.
Desondanks hebben lokale beleidsmakers altijd de verantwoordelijkheid
om ook zelf in te staan voor een financieel gezond bestuur. Het gemeentebestuur van Lennik heef de voorbije jaren een voorzichtig financieel
beleid gevoerd. Lennik is een fiancieel gezonde gemeente.

9.2 Geen bijkomende lasten

Lijst burgemeester wil de lijn doortrekken van de voorbije jaren: een financieel beleid voeren op basis van realisme, zonder bijkomende lasten.
Om dat waar te maken zullen in de komende jaren keuzes moeten worden
gemaakt. Het betekent dat we financieel moeten gaan voor wat haalbaar
is, zoals een goede huisvader. Prestigeprojecten zijn daarbij overbodig.
Sommigen verwijten het bestuur dat de belastingen in Lennik hoog zijn.
In dat verband willen we de puntjes graag op de i zetten, want dat soort
slogans verdoezelen de correcte situatie.
• De aanslagvoet van de personenbelasting is met 8,5% hoger dan het
Vlaams gemiddelde (7,2%)
• de onroerende voorheffing is met 1.125 opcentiemen beduidend lager
dan het Vlaams gemiddelde (1.333) en ook lager dan sommige
gemeenten in het Pajottenland. (Sinds de Taks shift spreken we
niet meer over 1125 maar over 708 opcentiemen)

Net zoals een goede huisvader/moeder, wil Lijst
Burgemeester de middelen van onze gemeente,
van u en ons, verstandig beheren.
Samengevat engageert Lijst Burgemeester zich :
• om de globale belastingdruk niet te verhogen,
• een voorzichtig financieel beleid te voeren waarbij prioriteit moet gaan
naar efficiëntieverhogingen in de organisatie,
• maximaal beroep doen van voorziene subsidiëring door de hogere
overheden (Vlaanderen en Provincie) vb fietspaden, rioleringen,
erosiebestrijding enz.,
• investeren én besparen, met oog voor de leef- en woonkwaliteit van
elke Lennikenaar.

ZORGEN EN
VERZORGD WORDEN
Lijst Burgemeester wil bijzonder veel aandacht besteden aan de zorg voor
mensen in haar gemeente. Senioren en aandacht voor personen met een
handicap zijn thema’s die ons nauw aan het hart liggen.
Uit onze bevraging blijkt dat 82% vindt dat de gemeente initiatieven moet
nemen opdat onze senioren zolang mogelijk thuis zouden kunnen blijven wonen. Hoewel de zorgvoorzieningen al erg uitgebreid zijn, moet het
bestuur er alles aan doen om mensen in hun eigen woning op te
vangen. De mantelzorg is in Lennik al goed uitgebouwd. Door gerichte
acties wil Lijst Burgemeester dit nog meer onder de aandacht brengen.
Een efficiënte communicatie met zorgbehoevende mensen is noodzakelijk. De persoon in nood moet weten tot wie hij zich kan wenden. Een
vrijwilliger of ouderenconsulent verbonden aan het Sociaal Huis, kan
deze informatie op maat van elke senior aan huis bezorgen.

Zorg op mensenmaat willen we via o.a.
volgende initiatieven bewerkstelligen:
• nieuwe initiatieven nemen om zelfstandig wonen te promoten:
informatie over zorgwoningen, hulp bij aanvragen van premies om
woning aan te passen, enz.,
• mantelzorgvergoeding bestendigen en aanbod promoten,
• goede samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen,
• steunen van privé-initiatieven gericht op zorg (zoals de bouw van een
rusthuis)
• ondersteuning van het OCMW op het vlak van (bij)scholing van
zorgverstrekkers,
• alle senioren worden - in het jaar dat ze 75 worden – thuis bezocht om
hun noden in kaart te brengen
• structurele samenwerking met instellingen en voorzieningen in Lennik
die zich inzetten voor kinderen en volwassenen met bijzondere
zorgnoden, bijv. Zonnestraal, Levenslust, Lentekind, Sint-Franciscus,
Beschutte Werkplaats Pajottenland,… ,
• De dienst MMC (Minder Mobiele Centrale) uitbreiden en vrijwilligers
belonen,
• Werken aan een goede toegankelijkheid van openbare gebouwen,
fietspaden en wegen.

INVESTERINGEN
DOELSTELLING 2012-2018
Hieronder een overzicht van de voornaamste doelstellingen en realisaties van de voorbije 6 jaar:
DOELSTELLING 2012-2018

ACTIE/VERKIEZINGSBELOFTE

RESULTAAT

BUDGET

Veiligheid vergroten
en aantal inbraken doen dalen

1) Plaatsing ANPR-camera’s op invalswegen
(automatische nummerplaat herkenning)

J. Van den Bosschestraat,
Brusselstraat, Schapenstraat, N8, N282 Eizeringen)

ANPR: 140.000 €
Markt: 150.000 €

2) Meer politie-agenten in de wijken
en zonaal veiligheidsplan (ZVP)

Brandweerzorg in
Lennik verzekeren

1) Zoeken naar nieuwe locatie
voor brandweerkazerne

Nieuwe kazerne is aangekocht en wordt
ingericht thv kruispunt Eizeringen (garage Peugeot)
verbouwing = uitrukcapaciteit verzekerd

Kazerne: ten laste van
hulpverleningszone

2) Aankoop nieuw materiaal en wagens

Ziekenwagen, ladderwagen, materiaalwagen

52.524 €

3) Professionalisering korps

Extra nieuwe mensen (beroeps + vrijwilliger)

75.133 €

Plaatsing ANPR
Investeringen in veilige wegen
en fietspaden

Fietspad Negenbunderstraat
Fietspad Brusselstraat
Fietspad F.Van der Steenstraat
Fietspad Schapenstraat (start okt 2018)

150.000 €
111.847 €
1.318.309,42 €
10.356.102,76 €
(incl. riolering & wegdek)

Extra signalisatie aan schoolomgevingen

-- Octopusmeubilair aan Kleine Prins in Kroonstraat basisschool
De Key in K.Keymolenstraat en F. Van der Steenstraat,
signalisatie aan SGI en gemeenteschool in Eizeringen
-- Schoolstraat + nieuwe inrichting (najaar 2018) Schapenstraat
-- Nieuwe zoenzone aan ingang De Key/SIGO
in K.Keymolenstraat

54.126 €

Snelheid wagens doen dalen

-- Invoeren zone 30/50 op gemeentewegen
-- Aankoop digitale informatieborden
-- Plaatsing ANPR-camera’s met snelheidscontroles
op de grote wegen
Resultaat= daling aantal ongevallen

Structureel onderhoud van wegen

Straten die nieuwe asfaltlaag of inrichting kregen tussen 2012
en 2018:

1.194.057,10 €

Opmaak mobiliteitsplan
-- Rijrichtingen optimaliseren
-- Evaluatie van éénrichtingverkeer
-- Evaluatie parkeerbeleid

Opnieuw op – en afrijden Markt mogelijk gemaakt
Afschaffen voorrang van schoolweg i.f.v. veiligheid zwakke
weggebruiker
Blok-ter-Vaart opnieuw open gesteld voor 2 richtingen om
lokaal verkeer in Busingen te vergemakkelijken

103.000 €

Veiliger wegen

Veiliger wegen

ZVP: 2014-2017:
4 x27.518 €

6.596 €

DOELSTELLING 2012-2018

ACTIE/VERKIEZINGSBELOFTE

RESULTAAT

BUDGET

Duurzaam milieu –
en energiebeleid

Focus op duurzame gebouwen gemeente

-- Relighting van gemeentehuis, sporthal, bibliotheek,
oude jongensschool
-- Nieuwe verwarmingsinstallaties in gemeentelijke gebouwen
-- Nieuwe feestzaal Jo Baetens
-- Nieuwbouw Gemeenteschool

101.103 €

Nieuwe LED-straatverlichting initiëren

- verlichting kerk SKL
- LED verlichting in Processiestraat, F. Van der Steenstraat
en F.Luckxtraat, F.Devoghellaan

150.517 €

Burgmeesterconvenant ter reductie van
CO2 uitstoot + Kyotoplan

-- tal van informatie-avonden voor het pubiek
-- begeleiding woonwinkel bij isolatie en/of zonnepanelen
-- oplaadpunten voor elektrische voertuigen
(Markt, binnenkort Sporthal en tramstatie SML)
-- aankoop elektrische fietsen personeel

Duurzaam afvalbeleid

-- afschaffen van milieubelasting
(55€/gezin of bedrijf) = vervangen door
‘principe vervuiler betaalt in containerpark’
-- plaatsing van extra vuilnisbakken op locaties in gemeente
-- plaatsing sigarettenverzamelaars
-- verwijderen zwerfvuil door technische dienst
-- aankoop zwerfvuilcamera’s
-- zwerfvuil 14 daagse
-- gratis aanbieden van plastiek verpakkingen in containerpark
-- gratis ophalen van snoeihout
-- subsidie voor aanschaf compostvaten

-209.000 €

versterken natuur en aanpak mogelijke
overstromingen

-- speelbos naast sporthal
-- bos in Moeille Eizeringen
-- verwerving extra deel geboorteboomgaard Eizeringen

20.000 €
7.900 €
13.563 €

- handelskern versterken
- aanleg en/of verfraaiing dorpspleinen

-- invoeren subsidiereglement terrassen SKL
-- invoeren van geschenkencheques voor lokale handelaar
-- parkeerbeleid i.f.v. betere rotatie wagens
-- promotie-acties en evenementen ter versterking handelskern
-- heraanleg dorpsplein Gaasbeek
-- creëëren van groene zone op de Markt (uitvoering najaar 2018)
-- kunstwerk kerkplein Eizeringen en
verfraaiing groene zone aan kerk
-- onderhoud en promotie trage wegen
-- aanleg Dekenijtuin
-- Kunstwerk Tinel op begraafplaats SKL
-- Ingroenen begraafplaatsen
-- Viering Prins
-- Dag van de Landbouw

2.500 €
subsidie/aanvrager
82.500 €
100.000 €
150.000 €

Inzetten op lokale economie,
toerisme en kwalitatieve
publieke ruimte

203.525 €
1.973.461,53 €
1.891.950 €

10.000 €
3.793 €

3000
Zwerfvuil: 35.695 €

143.650 €
85.000 €
26.500 €
25.000 €
10.000 €
6.470 €

DOELSTELLING 2012-2018

ACTIE/VERKIEZINGSBELOFTE

RESULTAAT

BUDGET

Kwalitatieve vrije tijd
voor jong en oud

-- Site achter sporthal herinrichten
-- Nieuwe speelmogelijkheden
-- Vakantie-opvang uitbreiden
-- Academie Lennik uitbouwen
accommodatie voor verenigingen
verbeteren
-- Verenigingen ondersteunen met
werkingsubsidies, sportmateriaal
en leningen

-- Aanleg beachvolleyterreinen
-- Petanque terreinen SML en SKL
-- Tennisterrein, skatepark
-- Uitbouw speeltuin aan sporthal en renovatie in SML
-- Sport- en creaweken tijdens vakantie (in totaal 3 weken)
-- Vakantiewerking Wonderhuis
-- Uitbouw gemeentelijke vakantiewerking i.s.m. Ultrasport
(gemeente stelt infrastructuur gratis ter beschikking)
-- Investeringen in accommodatie en werking academie
(nieuwe zaal, instrumenten,…)
-- Renovatie van de oude jongensschool SML
-- Nieuwe feestzaal + vrijetijdscafé Jo Baetens (uitvoering 2019)
-- Aankoop nieuw materiaal sporthal
-- Renteloze lening aan Rugby, KFC en sporting Eizeringen
-- Nieuwe verlichting en kleedkamers KFC Lennik
-- Aankoop speelbos
-- Gemeentelijke activiteiten jeugd en cultuurdienst (WAK,
-- Ezelsoor,buitenspeeldag,Roefeldag, kindernamiddag Lennikse
Feesten, theatervoorstellingenvoor scholen enz)

134.000 euro

-- Ruimtelijk uitvoeringsplan Sint – Elooiswijk is goedgekeurd
voor ontwikkeling van max. 40 huur- en koopwoningen!
(Lennik moet tegen 2025 beschikken over 88 sociale woningen!)
-- Verkoop van het Gronckelhuis (aan parking Schoolweg) aan
sociale huisvestingsmaatschappij voor 8 appartementen
(voor mensen die band met streek kunnen aantonen en
gemiddelde inkomens)
-- Verkoop huis A. Van der kelenstraat aan Vlaams Woningfonds
(2 woningen)
-- Kernverdichting als gevolg betonstop (RUP bouw-en
woonlagen in opstart)
-- RUP Den Bleek goedgekurd om nieuwe assistentiewoningen
mogelijk te maken

18.49 euro

Betaalbaar wonen
versterken in Lennik

Zorgen en verzorgd worden
(beleid naar doelgroepen zoals
ouderen,

-- Aanbod aan sociale woningen vergroten
(= wettelijke verplichting)
-- Zelfstandig wonen voor
oudere mensen versterken
-- Blijven wonen voor meer jonge en
oudere Lennikenaren mogelijk maken

-- Mensen langer thuis laten wonen
-- Stevig uitgebouwde OCMW diensten
(poetsen, vrijwilligersdienst
-- Structurele samenwerking met organisaties

-- Mantelzorgpremie = hoogste in VLaanderen
-- Stevig uitgebouwde sociale dienst (poetsen,
vrijwilligersdiensten, buurtwerking, minder mobielencentrale
enz.)

270.100 €
75500 €
1973461,53 €
47.000 €
150.000 €
73.689 €

306.193 euro

200.000 €
30.250 €
22.500 €

DOELSTELLING 2012-2018

ACTIE/VERKIEZINGSBELOFTE

zieken, mensen met beperking

Gezond financieel beleid

BUDGET

-- intensieve samenwerking met Zonnestraal, Zonnelied enz.
om mensen met beperking te integreren
-- toegankelijkheid van openbare gebouwen
-- globale belastingsdruk behouden
(= zeker niet verhogen)

-- zoveel mogelijk efficiëntie in de
organisatie en gebruik maken
van subsidies

De dienstverlening
klaar maken voor de toekomst

RESULTAAT

Digitalisering en toegankelijker maken van
dienstverlening
Totaal actieplannen: 1. 475 .625 €

-- onroerende voorheffing en personenbelasting zijn hetzelfde
gebleven in ganse legislatuur
-- (1125 opcentiemen, 8,5%aanvullende personen belasting)
-- de milieubelasting is afgeschaft sinds 2016
= besparing van 55€/gezin

OV 2018: 2.413.397,52 €
APB 2018:4.373.088,40 €

-- doorlichting verzekeringsportefeuille gemeente en OCMW
= besparing
-- vervangen van verouderd materiaal met grote onderhoudskosten
(vb. oude wagens technische dienst, tractoren, vrachtwagen)
-- alleen de personeelsleden die uit dienst of met pensioen
gaan, werden vervangen
-- voor grote investeringen (Schapenstraat, bouw school, etc
wordt gebruik gemaakt van subsidies hogere overheden
-- maximaal inspelen op subsidiekansen van hogere overheden
voor uitwerken projecten

Besparing van 85.000 €
(incl. BRA)
314.874 €

-- organisatie van onthaalbalie in gemeentehuis (snel-loket)
-- uitgebreid digitaal loket via de website
(voor aanvraag van allerlei attesten)
-- uitbreiden openingsuren gemeentehuis
-- uitbouw loket economie
(= één aanspreekpunt voor lokale handelaars)
-- materiaal en zalen digitaal aanvragen en betalen
-- reservaties digitaal doorvoeren
-- modern sleutelbeheer voor onze gemeentelijke gebouwen

-209 000 €

Schapenstraat:5.537.574 €
Nieuwbouw school:
1.324 364 €

7.986 €

Samen
Werken
V.U.: Marc Mahieu - Vondelstraat 7, 1750 Lennik - verkiezingsdrukwerk - gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

aan Lennik

Samen werken
voor Lennik ?

1

Irina DE KNOP

12 Marie-Therese VAN DER VELDE

2

Johan LIMBOURG

13 Isabelle DUERINCKX

3

Karen DE WAELE

14 Jean VAN DROOGENBROECK

4

Koenraad AMEYS

15 Kaat DERIJCK

5

Chris DE MOYTER

16 Freddy VAN MALDEREN

6

Jo MASSAER

17 Elza LEUCKX

7

Annabelle AMEYS

18 Jeroen BETTENS

8

Karel DE MEUTER

19 Linda VAN DEN HOVE

9

Edith LEEN

20 Eddy CHRISPEELS

10 Jean DEDOBBELEER
11 Mia HEREMANS-LAMBRECHT

21 Marc MAHIEU

