
BRUISEND LENNIK

Lennik is een actieve gemeente ook op het vlak van openbare werken. Begin juni werd officieel, en dit onder grote belang-
stelling, de Dorekenstraat in Sint-Martens-Lennik “ingelopen”. Bij de reeds vroeger ondergronds gebrachte electriciteits-
leiding, werd nu een gesplitste riolering en een nieuw wegdek gelegd. Meteen werd, in het kader van het globaal verkeersplan,
van de straat een éénrichtingsstraat gemaakt. (1, 2, 3)

Dat de job van schepen in de gemeente Lennik niet alleen
bestaat uit saaie vergaderingen en plechtigheden konden we
onlangs vaststellen op het kampioenschap orgeldraaien in
Eizeringen

Onlangs werd de werkgroep samengesteld voor het opstellen
van een gemeentelijk sociaal beleidsplan. De Vlaamse
overheid legt die verplichting op, aan alle gemeenten, om
dergelijk plan  naar voor te brengen. Wat wil men bereiken
met het opstellen van dergelijk plan ? Met dit plan wil men
een sociaal beleid uitstippelen voor de toekomst. Alle lokale
besturen van de gemeente (OCMW en gemeente) krijgen
hierin duidelijk hun  rol toebedeeld. Tevens wil men aan-
dacht besteden aan de coördinerende rol die de lokale
besturen moeten nemen. Tenslotte beoogt de opstelling van
dit plan om de sociale dienstverlening toegankelijk(er) te
maken voor elke burger door de realisatie van een loket-en
doorverwijsfunctie in wat men een sociaal huis noemt. 
In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de twee
besturen namelijk voor de gemeente de secretaris Peter
MERGAN bijgestaan door Geert DE CUYPER Schepen
voor Sociale zaken en Wendy COCRIAMON en voor het
OCMW van Lennik : secretaris Jos NEVENS, maatschap-
pelijk werker Machteld DE KEGEL en OCMW-raadsleden
(leden van het vast bureau) Marie-Thérèse Van der Velde 

en Erik O. 
Vooreerst zal een inventaris worden opgemaakt van de
bestaande structuren en een analyse van de eventuele
problemen. Hiernaast wordt / of zal  de Lennikenaar op
verschillende manieren worden bevraagd over eventuele
pijnpunten in het beleid. Na deze inventarisatie zal
gestreefd worden om deze problemen te bundelen in een
sociaal beleidsplan samen met de eventuele oplossingen.
Deze oplossingen zullen worden opgenomen in een lange
termijnsvisie. Dergelijke oefeningen zijn, volgens
LENNIK2000, zeer nuttig in het uitstippelen van een
beleid van een gemeente zowel op korte als op lange
termijn. Het regelmatig in vraag stellen van “Is de gemeen-
te en zijn mandatarissen wel goed bezig”? komt zowel de
Lennikenaar als de democratie ten goede.  

Erik O 
OCMW-raadslid 

Ook zijn er momenteel nog volop werken aan de gang : 

Het dak van de pastorij van Gaasbeek wordt totaal vernieuwd  (4)

De tuin van de pastorie van Eizeringen wordt opnieuw aangelegd  (5, 6)

De Tuitenbergstraat  wordt onder “handen” genomen  (7)

Terwijl de Carnaalstraat in Eizeringen bijna volledig is afgewerkt   (8, 9, 10)
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LENNIK START MET HET OPSTELLEN VAN EEN SOCIAAL BELEIDSPLAN
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