
Lennik dient projecten in om beroep te doen op
Europese subsidies voor het verder uitbouwen van
onze gemeente. 

De uitbouw van onze gemeente tot een mooie, moder-
ne, vooruitstrevende, groene en Vlaamse gemeente is
voor onze bestuursploeg een prioriteit. Om dit te
realiseren wil ze dan ook alle bronnen aanboren.
Lennik diende hiervoor twee projecten in om Europese
cofinanciering te bekomen. 

Het eerste project is om over te gaan tot de
herwaardering van het centrum van “’t Nelleken” in
Eizeringen. Reeds op 12 mei 2006 werd
hiervoor een studie gegund aan landschapsarchitect
Paul Beyl. 
De gemeente Lennik hoopt op een cofinanciering door
Europa voor 65%. 

Een tweede project behelst de uitbouw van een toeris-
tische dienst en de overbrenging van bepaalde gemeen-
telijke diensten (Dienst voor Vrije tijd)  naar een
gedeelte van de dekenij in de Deken Verbesseltstraat.
De gemeente Lennik is eigenaar van dit gebouw (in
restauratie) en het gemeentebestuur meent dat dit his-
torisch en waardevol gebouw gelegen in het admini-
stratieve centrum van de gemeente en na de herwaar-
dering van het Masiusplein zeer geschikt is voor dit
doel. 
Lennik dient / diende dit plan in voor een
cofinanciering door Europa voor 65 % 

KLACHTENBEHANDELING

De gemeenteraad nam tijdens de gemeenteraad van
september een reglement aan voor de klachtenbehan-
deling. We lezen ondermeer in dit reglement: 
“Onder ‘klacht’ in de zin van deze regeling wordt
verstaan: een manifeste uiting waarbij een
ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over
een door de lokale overheid al dan niet
verrichte handeling of prestatie.  Een klacht kan zowel
betrekking hebben op :  een foutief verrichten van een
handeling of prestatie ; het afwijken van de vastgeleg-
de of gebruikelijke werkwijze ;  het niet uitvoeren van
een handeling of prestatie. 
Een ‘handeling of prestatie’ kan zowel betrekking heb-
ben op : een behandelingswijze van de ambtenaar ; een
termijn ;  een beslissing van de ambtenaar.  Klachten
kunnen betrekking hebben op zowel het niet correct
handelen van ambtenaren als op het niet correct han-
delen van burgemeester, schepen of raadslid “.
Deze regeling wordt geëvalueerd na 1 jaar.
Meer inlichtingen kan men bekomen via de gemeente.
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