kartel N-VA – LENNIK²

PROJECT LENNIK 2020

1. Lennik als een Vlaamse, open en gastvrije gemeente
We willen de Lennikenaren een verdraagzame gemeente bieden waar iedereen zich
thuis kan voelen, waar respect is voor de Vlaamse en Pajotse eigenheid, waar men
weet wat er gebeurt en waar er geluisterd wordt naar de stem van de inwoners.
2. Aangenaam wonen en werken in Lennik
We willen de Lennikenaren, jong en oud, bemiddeld of niet, alle kansen geven te
kunnen blijven wonen in een aangename thuisgemeente. Lennik moet ook
aantrekkelijk blijven voor de lokale ondernemer, handelaar en landbouwer om
succesvol en duurzaam te ondernemen.
3. Veilig en vlot verplaatsen binnen en buiten Lennik
We willen dat alle weggebruikers zich van en naar en doorheen Lennik kunnen
verplaatsen op een vlotte, veilige manier waarbij de veiligheid en leefbaarheid van de
inwoners primeert. Verkeersveiligheid krijgt onze permanente aandacht, hierbij zijn
educatie, infrastructuur en handhaving onlosmakelijk met elkaar verbonden.
4. Een bruisend, (be)levend en actief Lennik
We willen dat in Lennik het gemeenschapsgevoel kan blijven bloeien door een sterk
aanbod aan activiteiten op sportief, cultureel, toeristisch en recreatief gebied.
5. Jong in Lennik
We willen in Lennik de nodige ruimte bieden voor de jeugd om jong te zijn, te leren, te
beleven en zich thuis te voelen. Het gaat daarbij om zowel fysieke ruimte, als in de
vorm van respect en praktische ondersteuning.
6. Duurzaam gemeentebeleid
We willen het beleid van de gemeente Lennik nog duurzamer maken door verhoging
van de efficiëntie, modernisering van de gemeentediensten en infrastructuur en een
gezond financieel beleid.
7. Groen en milieuvriendelijk Lennik
We willen een duurzaam milieubeleid ontwikkelen in samenwerking met de Milieuraad
en landbouwers door het uitvoeren en hernieuwen van het Lenniks milieubeleidsplan,
door opvolging van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan.
8. Solidair voor wie het moeilijker heeft
We willen elke Lennikenaar, met of zonder een beperking, de kans geven zich te
ontplooien, ook wanneer die het sociaal of economisch wat moeilijk heeft
9. Senior in Lennik
We willen in Lennik voldoende ruimte bieden voor de senioren om zich jong te voelen
en hier thuis te blijven zijn. Zij vormen een steeds groter wordende groep binnen onze
samenleving, ook in Lennik. Het gemeentebestuur en het OCMW zijn uitstekend
geplaatst om mee te zorgen voor het volwaardig burgerschap van alle senioren.
10. Duurzaam veiligheidsbeleid
We willen de Lennikenaren, jong en oud, een veilig gevoel bezorgen in een
kwaliteitsvolle en aangename thuisgemeente, met een groen, ordelijk ingericht en net
straatbeeld.

1. Lennik als een Vlaamse, open en gastvrije
gemeente
• Nieuwe inwoners
• Nederlandstalig karakter
• Informeren van de bevolking
• Betrokkenheid bevolking
• Open gemeente
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Jong in Lennik
Inspraak en informatie
Infrastructuur
Voordelen
(Re)creatieve activiteit
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Veilig verkeer
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Duurzaam gemeentebeleid
Efficiënte organisatie en infrastructuur
Lange termijn
Gezonde financiën
Technologie
Gemeentepersoneel
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Groen en milieuvriendelijk Lennik
Water
Groen
Energie

Aangenaam wonen en werken in Lennik
Betaalbaar wonen
Herinrichting en verfraaiing
Lennik marktcentrum
Regionaal handelscentrum
Kleinschalig karakter Lennik
Zonevreemde familiale en KMO-bedrijven
Landbouw

3. Veilig en vlot verplaatsen
binnen en buiten Lennik
• Mobiliteitsplan
• Wegennet
• Verlichting
• Openbaar vervoer
• Trage weggebruiker
4.
•
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Een bruisend, (be)levend en actief Lennik
Breed en gedragen beleid
Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Faciliteiten voor sport en cultuur
Recreatie & activiteiten
Waardering
Toeristisch centrum
Samenwerking

8. Solidair voor wie het moeilijker heeft
• Sociaal beleid
• Het OCMW als open Sociaal Huis
9.
•
•
•

Senior in Lennik
Organisatie
Activiteiten
Voorzieningen

10. Duurzaam veiligheidsbeleid
• Brandweer
• Politie
• Veiligheid

1. Lennik als een Vlaamse, open en gastvrije gemeente
We willen de Lennikenaren een verdraagzame gemeente bieden waar iedereen zich thuis kan voelen,
waar respect is voor de Vlaamse en Pajotse eigenheid, waar men weet wat er gebeurt en waar er
geluisterd wordt naar de stem van de inwoners.

•

Nieuwe inwoners
o
o

•

Nederlandstalig karakter
o
o
o
o

•

o

Meer elektronische nieuwsbrieven
Gemeentelijk informatieblad verder uitbouwen en abonneerbare digitale versie
Hoorzittingen en infosessies
Nog versterken gemeentelijke website met web-loket, online bevragingen, gebruik nieuwe
ontwikkelingen
Openbare infokiosken

Betrokkenheid bevolking
o
o
o

•

Nederlandse taal als criterium gemeentelijke subsidiëring verenigingen
Stimuleren van de handelaars om consequent Nederlands te gebruiken
Blijven ijveren voor een correcte splitsing administratief en gerechtelijk BHV
Blijven alle initiatieven steunen om het Vlaams karakter van de Vlaamse rand rond Brussel te
garanderen, ook de Gordel

Informeren van de bevolking
o
o
o
o

•

Onthaalbrochure en onthaaldag blijven verzorgen
Organisatie taallessen Nederlands voor anderstaligen

Onafhankelijke gemeentelijke adviesraden met een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging van
de bevolking
Open communicatie met de burger bij gemeenteraadszittingen
(inter)gemeentelijke ombudsman

Open gemeente
o
o
o
o

Klantgerichte functionering gemeentediensten
Opwaardering gemeenteraad en OCMW-raad
Jaarlijkse gemeentelijke opendeurdag waar elke Lennikenaar in een gezellige sfeer de
gemeentelijke diensten kan leren kennen
Pilootproject rond gratis draadloos internet op de markt van Lennik, bij positieve evaluatie ook
in andere dorpskernen

2. Aangenaam wonen en werken in Lennik
We willen de Lennikenaren, jong en oud, bemiddeld of niet, alle kansen geven te kunnen blijven wonen in
een aangename thuisgemeente. Lennik moet ook aantrekkelijk blijven voor de lokale ondernemer,
handelaar en landbouwer om succesvol en duurzaam te ondernemen.

•

Betaalbaar wonen
o
o

•

Herinrichting en verfraaiing
o
o
o
o

•

Blijven waken over het landelijke karakter van Lennik als woon- en leefgebied
Stimuleren van wijk- en buurtfeesten

Zonevreemde familiale en KMO-bedrijven
o

•

Ruime parkeermogelijkheid rond de dorpskernen
Regelmatig overleg met de handelaren
Promotie van Lennik als koopcentrum

Kleinschalig karakter Lennik
o
o

•

Verder uitbouwen wekelijkse handelsmarkt en boerenmarkt, jaarmarkt, maandelijkse antieken rommelmarkt, zomerhappening, ...

Regionaal handelscentrum
o
o
o

•

Dorpskernen herwaarderen
Verbeteren toegangswegen tot de dorpswijken, geen sluipverkeer
Duurzame feestverlichting
Bloemenactie in de zomermaanden

Lennik marktcentrum
o

•

Koop- en sociale huurwoningen : verwerving en omvorming van geschikte gronden en
gebouwen
Bouwrijpe openbare grondpercelen aansnijden in alle deelgemeenten

Duurzame oplossing ontwikkelen

Landbouw
o
o
o

Aandacht voor landbouw in de ruimtelijke ordening
Landbouwersoverleg organiseren
Ontwikkeling van een streekvisie

3. Veilig en vlot verplaatsen binnen en buiten Lennik
We willen dat alle weggebruikers zich van en naar en doorheen Lennik kunnen verplaatsen op een vlotte,
veilige manier waarbij de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners primeert. Verkeersveiligheid krijgt
onze permanente aandacht, hierbij zijn educatie, infrastructuur en handhaving onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

•

Mobiliteitsplan
o

•

Wegennet
o

•

Duurzame openbare verlichting introduceren

Openbaar vervoer
o
o

•

Duurzame vernieuwing van het gemeentelijke wegennet met aandacht voor verbindingswegen
tussen deelgemeenten en wijken

Verlichting
o

•

Evalueren van het bestaande Lennikse mobiliteitsplan om zo een geactualiseerde en
aangepaste mobiliteit te kunnen garanderen

Blijven aandringen op geschikte busverbindingen van de verschillende Lennikse dorpskernen
naar de belangrijkste regionale centra (Asse, ...)
IJveren voor herinrichting marktbus op dinsdag (bv. tussen Eizeringen en de Markt)

Trage weggebruiker
o

Investeren in meer en betere (gescheiden) fiets- en voetpaden buiten de dorpskernen

4. Een bruisend, (be)levend en actief Lennik
We willen dat in Lennik het gemeenschapsgevoel kan blijven bloeien door een sterk aanbod aan
activiteiten op sportief, cultureel, toeristisch en recreatief gebied.

•

Breed en gedragen beleid
o
o

•

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
o

•

o

o

o
o

Sterke ondersteuning voor het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk
Inrichten gemeentelijke prijzen voor sport en cultuur
Platform creëren voor sport- en cultuurbeurzen
Brochures aanbod Lennikse verenigingen
Stimuleren deelname van mensen met een beperking aan cultuur- en sportactiviteiten

Toeristisch centrum
o
o

•

Aandacht voor zachte recreatiemogelijkheden (groene ruimtes, fietsroute- en
wandelwegennetwerk)
Bevorderen en promoten van cultuurdagen (Week van de Amateurkunsten, erfgoeddag, Open
Monumentendag, …), sportmanifestaties, jaarmarkt, Lennikse Feesten, intergemeentelijke
11juli-viering, seniorenfeest, de cultuuruitstappen, huiskamervoorstellingen, …
Steun bij grote manifestaties (sportkampioenschappen, grote cultuurevenementen,
verplaatsbare concertkiosk i.s.m. Pajotse gemeenten, …)
Verdere ondersteuning (lokale) kunst en kunstenaars (tentoonstellingen, kunst voor publieke
ruimtes, …)

Waardering
o
o
o
o
o

•

Uitbreiding en modernisering van faciliteiten voor cultuur en verenigingsleven: Woordcentrum
voor toneel en concert, vernieuwing gemeenschapscentra & bibliotheek
Multifunctioneel sportveld, modernisering infrastructuur sporthal, onderhoud voetbalvelden,
onderzoek naar mogelijkheid van aanleg kunstgrasvelden

Recreatie & activiteiten
o

•

RUP voor zonevreemde sport-, jeugd- en cultuurinfrastructuur

Faciliteiten voor sport en cultuur
o

•

Sterk en consequent beleid via beleidsplannen voor cultuur, bibliotheek, sport, jeugd en
toerisme
Ondersteuning van de respectievelijke gemeentelijke adviesraden

Lennik als toeristisch centrum van de streek benadrukken (nieuw toerismebeleidsplan,
toeristische brochures, gemeentelijk infopunt Vrije Tijd)
We maken actief werk van de promotie en ondersteuning van onze streekproducten

Samenwerking
o

o

Bevorderen intergemeentelijke en internationale samenwerking (verzusteringsgemeenten,
Pajottenland+, sportregio Pajottenland, bibliotheken, cultuurregio Pajottenland-Zennevallei,
Toerisme Pajottenland-Zennevallei …)
Verderzetting samenwerking met Kasteel van Gaasbeek

5. Jong in Lennik
We willen in Lennik de nodige ruimte bieden voor de jeugd om jong te zijn, te leren, te beleven en zich
thuis te voelen. Het gaat daarbij om zowel fysieke ruimte, als in de vorm van respect en praktische
ondersteuning.

•

Inspraak en informatie
o
o
o

•

Infrastructuur
o
o

•

o

Oprichten en/of ondersteunen van voorzieningen voor buitenschoolse kinderopvang dichtbij de
school in de verschillende deelgemeenten

Veilig verkeer
o
o

•

De jeugdverenigingen verder ondersteunen
Ondersteuning gemeentelijke Academie voor woord-muziek-dans, uitbreiden met een
tekenacademie
Meer ruimte en betere accommodatie (via o.a. Woordcentrum)

Kinderopvang
o

•

Invoering jeugdvoordeelpas

(Re)creatieve activiteit
o
o

•

Zorgen voor gepaste infrastructuur (jeugdhuis, aanleg speelpleinen, speelbos, …)
Voldoende mogelijkheden bieden voor veilig fuiven in eigen gemeente (met respect voor de
omwonenden)

Voordelen
o

•

Sterke betrokkenheid bij jeugd- en cultuurbeleidsplan
Werken aan een gemeentelijk jeugdinformatiepunt
Opstart kindergemeenteraad

Investeren in veilige schoolomgevingen: aangepaste verkeersinrichting, betere zichtbaarheid
Goede voet- en fietspaden, fietsroutes, verbindingen openbaar vervoer

Wonen
o

Jongeren kunnen blijven wonen in Lennik via sociale huurwoningen, woonpremie, bouwpremie
en creëren van bijkomende bouwkavels

6. Duurzaam gemeentebeleid
We willen het beleid van de gemeente Lennik nog duurzamer maken door verhoging van de efficiëntie,
modernisering van de gemeentediensten en infrastructuur en een gezond financieel beleid.

•

Efficiënte organisatie en infrastructuur
o
o
o
o

•

Lange termijn
o
o

•

o
o
o

De tering naar de nering zetten geldt ook voor ons gemeentebestuur. Dat vraagt een
spaarzaam beleid en duidelijke keuzes
Een prospectie naar en binnenhalen van subsidiëringen via hogere overheden en het
aantrekken van gepaste investeringen in Lennik door privépartners en instellingen
Optimaliseren van een kostenbesparend communicatienetwerk tussen alle gemeentelijke
diensten en locaties
Investeren waar nodig, sparen waar kan, lenen voor grote werken op lange termijn volgens de
regels van een gezond en goed financieel beleid

Technologie
o

•

Inzetten op lange termijnplanning en beter overleg met andere bestuursniveaus (grote
wegenwerken, nutswerken, ...)
Prioriteiten vastleggen voor een gezonde en eerlijke verdeling van de gemeentegelden onder
de verschillende beleidsdomeinen

Gezonde financiën
o

•

Verdere centralisatie in beheer en management van gemeente en OCMW
Inventariseren van de kerntaken van gemeente en OCMW en overdragen van taken die andere
bestuursniveaus beter op zich kunnen nemen
Openbare gebouwen worden verder met een minimum aan middelen onderhouden en hersteld
of aangepast waar nodig
Modernisering gemeentelijke infrastructuur: betere uitrusting gemeentelijke werkplaats,
duurzame en besparende energiemaatregelen voor gemeentegebouwen

Sterker gebruik van nieuwe technologieën (aangepaste software, digitaal loket voor verkrijgen
van documenten, e-communicatie, …)

Gemeentepersoneel
o
o

Aanwervingen via vergelijkende examens
Bijscholingen

7. Groen en milieuvriendelijk Lennik
We willen een duurzaam milieubeleid ontwikkelen in samenwerking met de Milieuraad en landbouwers
door het uitvoeren en hernieuwen van het Lenniks milieubeleidsplan, door opvolging van het Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan.

•

Water
o
o
o
o

•

Groen
o
o
o
o
o
o

•

Regenwaterputpremie
Onderhoud beken blijven verzorgen
Gescheiden afvoer van regen- en afvalwater bij afwaterings- en rioleringswerken
Premie bij aanleg kleine waterzuiveringsinstallaties

Krachtige aanpak sluikstorten, zwerfvuilacties
Sensibilisering voor afvalarm winkelen
Herwaardering en onderhoud holle wegen, voet- en wandelwegen
Milieuvriendelijk wegbermbeheer, aanleg bloemenranden in bermen ter stimulering
biodiversiteit
Verwerving en inrichting groene ruimtes voor passieve recreatie (o.a. dekenijtuin als park)
Bij aankoop van materiaal consequent kiezen voor milieuvriendelijk materiaal

Energie
o
o

o

o
o
o
o

Betaalbare en duurzame energie staat centraal in onze langetermijnvisie voor Lennik
Momenteel betalen alle Lennikse gezinnen samen jaarlijks 10 000 000 € voor hun
energieverbruik in hun woning. Meer dan 75% hiervan stroomt naar de energie-multinationals
(vooral in Frankrijk) en de olie- en gasproducerende landen (vooral in het Midden Oosten)
Drastisch reduceren van deze enorme energie-uitgaven :
 Gratis en uitgebreid duurzaam bouwadvies (individueel en technisch onderbouwd)
voor elke Lennikenaar die zijn woning energiezuiniger wil maken
 Ondersteuning van ‘samenaankoopacties’ voor dak-, zoldervloer-, muurisolatie en
hoogrendementsbeglazing (Via energiebesparende renovaties kan de woning tot
50% energie besparen én comfort verhogen)
 Inzet op hernieuwbare energie voor iedereen via realisatie van het coöperatief
windenergie-project waardoor alle gezinnen de kans krijgen rechtstreeks te
investeren in hun windmolen, goedkopere stroom geleverd krijgen en waardoor de
CO2-uitstoot voor elektriciteit met 97% daalt voor en door alle Lennikenaren
 Deze lokaal geproduceerde energie, beheerd door de Lennikenaren, maakt onze
gemeente ook onafhankelijk van het buitenland voor zijn elektriciteitstoevoer
Onderzoek naar ecologische voetafdruk van zonne-energie op openbare gebouwen
Maatregelen tegen lichtvervuiling
Intergemeentelijke projecten inzake alternatieve energieproductie
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld inzake rationeel energiegebruik en energieefficiëntie: via energiebesparende maatregelen een vermindering van het eigen
energieverbruik

8. Solidair voor wie het moeilijker heeft
We willen elke Lennikenaar, met of zonder een beperking, de kans geven zich te ontplooien, ook wanneer
die het sociaal of economisch wat moeilijk heeft

•

Sociaal beleid
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Een zorgbehoevende kan langer in eigen woning blijven wonen door het optimaliseren van de
steun voor de mantelzorg, maximale thuiszorg verzekeren
Openbare gebouwen verder toegankelijk maken voor mensen met een beperking – ook
aanpassing sanitair
Aangepaste toegankelijkheid van handelsruimten voor mindermobiele mensen
Meer aandacht voor mensen met een beperking in de verschillende gemeentelijke
beleidsplannen – ondersteuning vrijwilligersdiensten
Verderzetting van het sociaal gerichte tewerkstellingsbeleid voor kansarmen (OCMW)
Samenwerken met de Beschuttende Werkplaats Eizeringen
Steun aan wereldwinkel en lokale initiatieven ontwikkelingssamenwerking via de gemeentelijke
raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)
Het sociaal beleidsplan opvolgen en actualiseren
Overleg met buurgemeenten
Ter ondersteuning van het OCMW-beleid zetten we de verkoop van bouw- en
landbouwgronden verder

Het OCMW als open Sociaal Huis:
o
o
o
o
o

Verdere optimalisatie van de OCMW-dienstverlening
Vernieuwing Sociaal beleidsplan met aandacht voor onderzoek naar uitbreiding serviceflats
met dienstencentrum en dagopvang voor (dementerende) bejaarden, ontmoetingscentra
Uitbouw sociaal verhuurkantoor
Versterken van de samenwerking OCMW met private welzijnsinitiatieven
We verstevigen de samenwerking tussen het OCMW en de gemeente

9. Senior in Lennik
We willen in Lennik voldoende ruimte bieden voor de senioren om zich jong te voelen en hier thuis te
blijven zijn. Zij vormen een steeds groter wordende groep binnen onze samenleving, ook in Lennik. Het
gemeentebestuur en het OCMW zijn uitstekend geplaatst om mee te zorgen voor het volwaardig
burgerschap van alle senioren.

•

Organisatie
o
o
o
o

•

Activiteiten
o
o
o

•

Een aangepast beleid
Informatiepunt voor senioren
Samenwerking met de seniorenraad
Invoering Lennikse senioren-voordeelpas

Goede integratie in het gemeentelijke cultuurbeleid
Groot jaarlijks seniorenfeest
Seniorensportdagen

Voorzieningen
o
o
o
o

Garanderen thuiszorg, mantelzorg en dagopvang
Passende gezondheidsvoorlichting
Gratis preventief geneeskundig onderzoek
Uitbreiding serviceflats met dienstverlening

10. Duurzaam veiligheidsbeleid
We willen de Lennikenaren, jong en oud, een veilig gevoel bezorgen in een kwaliteitsvolle en aangename
thuisgemeente, met een groen, ordelijk ingericht en net straatbeeld.

•

Brandweer
o
o
o

•

Politie
o
o
o
o

•

Garanderen van een efficiënt en performant brandweerkorps
Samenwerking van de bestaande brandweerkorpsen bestendigen
De kosten voor de Lennikse bevolking verminderen: een billijker verdeling met de federale
overheid en de omliggende beschermde gemeenten door onderhandelingen op een basis van
gelijkheid, evenredigheid, solidariteit en inspraak

Organiseren van een efficiënt en performant politiekorps
Bevestigen samenwerking van de bestaande en aangrenzende politiekorpsen
Inzetten van politiemensen alléén voor zuivere politietaken
Aanpakken van onaangepast rijgedrag en meer controle op foutparkeerders

Veiligheid
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Preventie vormt de eerste schakel van een integrale veiligheidsaanpak (buurtnetwerken, ...)
Informatie verstrekken en kleinschalige, concrete (inbraak)preventieacties
Bestrijden van vandalisme
Samenwerking tussen gemeente, politie en parket optimaliseren
Efficiënt gebruik veiligheidscamera’s bij incidenten
Uitbreiden langs invalswegen van camera’s met nummerplaatherkenning (vluchtauto’s)
Politiewijkkantoor in Lennik houden
De wijkinspecteur is bij uitstek de antenne die overlast vaststelt en signaleert aan de lokale
overheden
Afwerken dossier heraanleg Schapenstraat (school, bibliotheek, …)
Snelheidscontroles toespitsen op gevaarlijke punten (bv. scholen)

