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De Vlaamse overheid legt aan de gemeenten op om eind 2007 klaar te zijn met het opstellen van een
"Sociaal Beleidsplan". Om dit te realiseren werd er vorig jaar een werkgroep samengesteld door ener-
zijds ambtenaren van de gemeente en het OCMW en anderzijds  mandatarissen uit gemeenteraad  en
OCMW-raad . De eerste stap was om het kader te schetsen waarin we gingen werken. Daartoe werden
er meer dan 3000 sociale kaarten verstuurd naar de Lennikenaren. Tot onze grote spijt stelden we vast
dat de respons op deze vragenlijsten laag was. Toch wilden we werk maken om een degelijk sociaal
beleidsplan te maken waarin de noden van nu en in de toekomst van de Lennikenaren zouden vervat zijn.
Een plan dat als leidraad kan dienen voor de volgende beleidsverantwoordelijken, want de uitvoering
van het beleidsplan zal gebeuren na de gemeenteverkiezingen. Om de bevraging van de Lennikse bevol-
king nog beter te doen nam de gemeente Lennik Filip Van Ongeval uit Herne onder de arm. Hij is van
opleiding opbouwwerker en had reeds op dit vlak enige ervaring.

Het opzet was : laat de mensen van Lennik  zeggen wat er op sociaal vlak in Lennik goed loopt, wat er
ontbreekt en waar er kan bijgestuurd worden en dit op een plek waar geen "politieker" in de buurt is
zodat men ongezouten en ongeremd zijn mening kan zeggen. Filip zou hiervoor "ronde tafels" organise-
ren in de verschillende deelgemeenten. Deze ronde tafels hielden in dat Lennikenaren hun  buren, hun
vrienden, hun kennissen uitnodigden bij hen thuis of op een afgesproken plaats en dat onder leiding van
Filip zoveel mogelijk thema’s waarin de gemeente betrokken is ter sprake kwamen. Voor de keuze van
de ronde tafels werd ook gekeken om zoveel mogelijke verschillende groepen aan het woord te laten
(jeugd, dertigers, veertigers, senioren). Deze gesprekken, acht in totaal, werden door Filip samengevat
(anonimiteit werd gewaarborgd) en voorgelegd aan de werkgroep. Voor de werkgroep is het het belang-
rijkste om te weten waar het "verkeerd" gaat in de gemeente om er in de toekomst  een gepaste reactie
en antwoord op te geven en de eventuele "miskleunen" waar de beleidsverantwoordelijken misschien
blind voor waren uit de weg te ruimen.
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