
Naast de evaluatie van en een grondige discussie over de voorbije vijf jaar waarin we in de meerderheidscoalitie
zitten, zochten we ook naar de huidige “pijnpunten” in de Lennikse samenleving. Dit ging over seniorenbeleid,
jongeren, mobiliteit, werking van gemeentehuis en OCMW, cultuurwerking enz. 

Het resultaat zal uitmonden in ons verkiezingsprogramma dat binnen enkele maanden zal worden verdeeld over
de gemeente en ook consulteerbaar zal zijn op onze webstek.  

DE BOUW VAN DE SERVICEFLATS (WCD DEN BLEEK) WORDT NOG DIT
JAAR AANGEVANGEN.

Het heeft voor velen lang geduurd maar de kogel is door de kerk. Het contract voor de bouw van 16
nieuwe bijkomende serviceflats en een gemeenschapsruimte is toegewezen aan een aannemer. De bouw kan
nog dit jaar beginnen. Het dossier heeft een lange lijdensweg gekend. Toen ongeveer vijf jaar geleden de
meerkosten door de politiehervorming en de vermindering van de inkomsten door de vrijmaking van de
energiemarkt op de gemeente af kwamen, werd er beslist om de plannen voor de bouw van de 16 flats en
een polyvalente zaal te herzien. Aan de bouw van de 16 flats werd niet geraakt maar de grootte van de zaal
werd gehalveerd. Immers alle extra kosten voor de bouw van de zaal dienden te worden gedragen door de
gemeente (lees de belastingbetaler) en in dit avontuur wou men niet instappen. 
Tevens ontging aan velen het nut van dergelijke polyvalente zaal, op een moment dat er dergelijke gemeen-
telijke zalen reeds voldoende bestaan. Ook waren velen de mening toegedaan dat indien deze zaal zou wor-
den gebruikt voor nog andere doeleinden dan rechtstreeks verbonden met de inwoners
van de flats, de bewoners van de flats zeker en vast overlast van lawaai en dergelijke gin-
gen krijgen. De plannen werden dan ook bijgestuurd. Maar nu is het zover en kunnen
binnen afzienbare tijd de werken worden opgestart.
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