
SOCIAAL BELEIDSPLAN 2008-2013
VOORGESTELD OP DE GEMEENTERAAD.

In 2004 werd door het Vlaams Parlement een decreet goed-
gekeurd waarin de gemeentebesturen en de OCMW ’s
verplicht worden een Lokaal Sociaal Beleidsplan op te
stellen voor de jaren 2008 tot en met 2013. Het plan van
Lennik werd voorgesteld op de gemeenteraad van december
2007. In dit plan moest ondermeer een omgevingsanalyse
worden opgenomen, een visie op het lokaal sociaal beleid,
een meerjarenplan, een taakverdeling, werkafspraken en een
beschrijving hoe de bevolking kan participeren. Het plan
stippelt tevens uit hoe de samenwerking tussen de
verschillende lokale besturen en de andere actoren dient te
gebeuren. 

Etienne Van Vaerenbergh (OCMW-voorzitter)  :
“Eigenlijk werd met dit beleidsplan reeds begonnen tijdens
de vorige legislatuur. In 2005 werd er een stuurgroep samen-
gesteld, een omgevingsanalyse gemaakt en de bevolking
werd via een vragenlijst en ronde tafelgesprekken onder-
vraagd naar de noden. Daarna werden de gegevens verwerkt
en werden die besproken in de verschillende adviesgroepen.
Begin 2007 werden de doelstellingen bepaald en daarna
begon de redactie van het uiteindelijke beleidsplan.
Eind 2007 werden ze ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad en de OCMW-raad.”
Uit de ondervragingen van de bevolking bleek dat de
Lennikenaar wil dat het bestuur meer aandacht besteedt aan
het onthaal, communicatie en overleg, het informatieblad en
de folders zijn beter zakelijk opgesteld, het bestuur moet
inspelen op noden die misschien kunnen verschillen in de
deelgemeenten, rechtstreeks contact is essentieel, samenwer-
king tussen de verschillende diensten is onontbeerlijk, voor
anderstaligen dient te worden voorzien in lessen
Nederlands, communicatie in verband met de openingsuren
van de diensten is belangrijk. De Lennikenaren zouden ook
graag één aanspreekpunt hebben voor hun problemen, een
onthaaldienst, een PR-dienst en een “snelkassa” voor de
kleinere zaken.

(WCD’s binnenkort 16 flats bij)

Etienne Van Vaerenbergh :
“ Om de zaken te realiseren stellen we in ons beleidsplan
enkele strategische doelstellingen. Zo willen we de sociale
hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk maken door de
oprichting van een Sociaal Huis. Tevens dient een senioren-
beleid te worden gevoerd dat inspeelt op hun noden.
Hiervoor willen we het aanbod verhogen van aangepaste en
betaalbare huisvestiging voor senioren in Lennik. 

Minder begoede en andersvalide inwoners dienen in de
eigen gemeente te kunnen blijven. Hiervoor wil Lennik soci-
ale huurwoningen aanbieden in Lennik. Als doelstelling 4
wil het bestuur het sociaal zorgnetwerk versterken door de
uitbouw van een buurtnetwerk in elk dorp opgebouwd rond
een aantal vertrouwenspersonen. Verder willen we aan de
nieuwe inwoners alle kansen geven tot integratie (onthaal-
beleid, taallessen), een gezondheidsheidbeleid voeren, een
degelijk cultuurbeleid, de communicatie optimaliseren”

(Woning De Gronckel – Leemans) 

Het is een algemeen pijnpunt in gans het Pajottenland : het
aanbod aan sociale woongelegenheid is in onze streek is zeer
klein in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Lennik wil
nog tijdens deze legislatuur een inhaalbeweging doen.
Vooreerst zullen de projecten die tijdens de vorige legisla-
tuur werden opgestart worden afgewerkt. Ondermeer de
bouw van 16-serviceflats in de “Bleek” zouden worden
opgestart. Inmiddels werd een bouwvergunning afgeleverd
en is de subsidiering rond. Indien alles meezit zou nog dit
jaar kunnen worden gestart met de bouw. 

Etienne Van Vaerenbergh :
“Naast de serviceflats komen er op verschillende plaatsen
sociale huurwoningen : vijf in de A. Vanderkelenstraat 6 ,
zes in de Kroonstraat 27, door herinrichting van de woning
Leemans (De Gronckel) in de Karel Keymolenstraat 26,
huurwoningen door de aankoop van de vroegere apparte-
menten in  de Rijkswachtkazerne. Op iets langere termijn de
realisatie van sociale woningen achter de woning Leemans
en aan de Schoolweg. Voor de bouw staat zowel de gemeen-
te als het OCMW in.” 

Het Sociaal Beleidsplan is binnenkort te raadplegen op de
gemeentelijke website of kan verkregen worden op het
gemeentehuis.
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