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Een verkiezingsprogramma samenstellen voor een landelijke gemeente als Lennik
met een oppervlakte van ongeveer 3.000 ha en een bevolking van 8.750 inwoners is
niet zo moeilijk indien men vooraf aan een paar voorwaarden voldoet:

- men moet vooreerst actief zijn binnen de gemeente, dagdagelijks op straat komen –
niet alleen de laatste weken of maanden -  om te weten wat er leeft, wat er nodig is
en wat er kan verbeterd worden

- men mag niet gebonden zijn door hogere partij-instructies of nationale
partijprogramma’s; men moet de handen vrij hebben

- het programma moet opgesteld worden door een groep van mensen, vrouwen en
mannen, diverse leeftijden, diverse interesses, diverse opleidingen

- men moet oog hebben voor al de facetten van de gemeente: straten, informatie,
sport, cultuur, milieu, jeugd, senioren, enz.

Welnu, als men al die facetten en onderdelen naast en door elkaar plaatst (kringen
tekenen met als inhoud de diverse onderwerpen), bekomt men in eerste instantie
een zwart-wit tekening die men nadien – op basis van ideeën en ervaring – moet
kleur geven, moet inhoud geven.

LENNIK SAMEN KLEUR GEVEN is de titel van ons verkiezingsprogramma waarmee
we naar de verkiezingen gaan. Deze veelheid van kleuren is trouwens reeds terug te
vinden op onze silhouettenpanelen die sinds begin juli op een tiental plaatsen onze
gemeente meer kleur geven.

De vertegenwoordigers van Lennik 2000 zijn al tientallen jaren actief in de gemeente
en hebben in het verleden de gemeente reeds zeer veel kleur gegeven in die mate
dat volgens een recente KNACK–enquête Lennik op het gebied van leefkwaliteit zeer
goed scoort en tot de beste gemeenten van Vlaanderen behoort.

Hieraan hebben wij zeer grondig meegewerkt door tijdens de voorbije periode van de
laatste 24 jaren reeds 18 jaren bestuursverantwoordelijkheid te hebben opgenomen
en tijdens de zes jaren dat wij in de oppositie zaten, op een positieve en actieve wijze
oppositie hebben gevoerd, zelfs in die mate dat verschillende van onze voorstellen
door de gemeenteraad werden goedgekeurd en nu nog steeds van kracht zijn.

Een verkiezingsprogramma: meestal zijn het vage beloftes, holle woorden, waarvan
de meeste punten niet worden uitgevoerd.



Wanneer je echter onze programma’s van de laatste 24 jaar evalueert, dan zal men
vaststellen dat – wanneer wij bestuursverantwoordelijkheid mochten nemen en dit is
reeds 18 jaar gebeurd – bijna 80 tot 90 % van onze programmapunten worden
uitgevoerd.

Op welke wijze wil LENNIK 2000 de komende zes jaren KLEUR GEVEN aan Lennik?

Graag had ik ons programma wat toegelicht dat opgesteld werd door de inbreng van
al onze bestuursleden van Lennik 2000.

Wat zijn de uitgangspunten :

- wij zijn een Vlaamse en een groene gemeente
- we informeren zeer veelvuldig onze inwoners via het gemeentelijk Informatieblad,
website en nieuwsbrieven
- we geven onze inwoners daadwerkelijk inspraak via onze 11 gemeentelijke
adviesraden waarin ongeveer een 200-tal Lennikenaren zitting hebben
- we moeten er rekening mee houden dat Lennik het centrum is van het Pajottenland,
niet alleen geografisch doch eveneens op het vlak van diensten (vredegerecht,
brandweer, belastingsadministratie), op het vlak van de veelvuldige handelszaken,
vele scholen (± 3.000 leerlingen), actieve jeugdbewegingen, actief verenigingsleven,
veel sport, we zijn een propere gemeente (vele straten hebben nieuw wegdek,
afzonderlijke rioleringsstelsels, borstelwagen, nog vele werken zijn aan de gang),
verkeersveilige gemeente op basis van een mobiliteitsplan.

In ons programma zal je lezen dat we vele actiepunten uit het recente verleden willen
verder zetten, op basis van goedgekeurde beleidsplannen inzake milieu, cultuur,
jeugd, bibliotheek en binnenkort eveneens op sociaal vlak.

We willen eveneens nieuwe accenten leggen: o.a.

- nauwere samenwerking tussen gemeente en OCMW waarbij de OCMW-voorzitter
zal deel uitmaken van het college op basis van het nieuwe gemeentedecreet

- informatie nog opdrijven via nieuwsbrieven (nu reeds algemene informatie en
jeugd), er volgen er voor de bib, senioren, sport en nog andere onderwerpen

- huisvesting creëren voor onze Lennikenaren via sociale woningen

- herinrichting van de dorpskernen van Gaasbeek en St.-Martens

- modernisering openbare verlichting

- investeren in fiets- en voetpaden

- op punt stelling van het wandelwegennetwerk

- aanleg van multifunctioneel sportveld



- realisatie van het Woordcentrum in Gaasbeek

- gedichtendag i.s.m. scholen en jeugd

- oprichting van een Erfgoedcentrum voor de streek

- kindergemeenteraad en scholenzangfeest

- maatregelen tegen lichtvervuiling

- aanleg van kleine waterzuiveringsinstallaties in de gemeente

- ijveren voor een buslijn tussen Lennik – Eizeringen – Ternat – Asse

- steun van lokale initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking

- uitbouw van een sociaal huis

- organiseren van cultuurnamiddagen voor senioren

- regelmatig overleg met de landbouwers

- enz.

Wanneer we al de cirkels waarover ik het in het begin had, invullen met deze
programmapunten en deze ook daadwerkelijk uitvoeren, dan zal Lennik hoog blijven
scoren op het vlak van leefkwaliteit, zullen handelaars in deze gemeente blijven
investeren, zal het hier aangenaam blijven om er te wonen, te werken, zich te
ontspannen, te leven.

Er blijft echter één voorwaarde om dit programma te realiseren:
indien de Lennikenaren ons op 08.10.2006 in het kieshokje daadwerkelijk steunen,
zullen we nadien, samen met hen, Lennik kleur geven.
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