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Het traject 
In haar bestuursakkoord “Duurzaam Lennik 2030” geeft het bestuur aan om voor de opmaak 
van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 maximaal in te zetten op participatie. In 
samenwerking met Levuur, Tree Company, een gemotiveerde stuurgroep en enthousiaste 
ambtenaren uit verschillende afdelingen, resulteerde dit in: 
- 52 flitsgesprekken door ambtenaren; 
- 287 ingediende voorstellen via www.lennikaanzet.be 
- 50-tal aanwezigen op de Toekomstdag op 14 september; 
 
Vanaf 20 juni 2019 werden alle Lennikenaren uitgenodigd om op www.lennikaanzet.be hun 
idee of voorstel in te dienen rond een aantal thema’s: dienstverlening, klimaat, mobiliteit, 
openbare ruimte, ondernemen, onderwijs, veiligheid, vrije tijd, wonen, zorg. Dit kon tot en 
met 8 september 2019. Niet minder 287 voorstellen werden ingediend.  
 
Enkele andere statistieken over www.lennikaanzet.be: 

● 2500 unieke bezoekers, 4300 sessies 
● 330 geregistreerde gebruikers, 287 goedgekeurde bijdragen, 157 reacties en 1382 

stemmen 

● gemiddelde duurtijd bezoek: 4 minuten 

● 44,9% via smartphone, 44,6% via desktop, 10,5% via tablet 
● drukste periodes: dinsdagnamiddag en op weekdagen rond de middag 

● opvallende pieken op 14 augustus, 19 augustus, 3 september en 9 september 
● 78% waren eenmalige bezoekers, 22% terugkerende bezoekers 

 
Na een opleiding tot flitsinterviewer gingen 9 ambtenaren tijdens de zomervakantie korte 
interviews afnemen bij vooraf bepaalde doelgroepen. Op die manier trachten we ook 
Lennikenaren die niet geneigd zijn om deel te nemen aan de Toekomstdag of via 
www.lennikaanzet.be hun idee door te geven, toch te bereiken. Op deze manier werden nog 
heel wat 65+-ers bereikt, maar ook enkele jongeren, jonge gezinnen met kinderen, inwoners 
in armoede en anderstaligen. Volgens de flitsinterviewers zelf stonden de inwoners open 
en positief ten opzichte van het initiatief: bijna elke burger die aangesproken werd wou 
meewerken. Het werkte drempelverlagend dat ze personeelslid van de gemeente waren én 
bovendien herkenbaar waren door het Lennik aan Zet-kaartje. In totaal werden er 52 
flitsinterviews afgenomen.  
 
Tussendoor vond op 21 juni 2019 ook de Inspiratiemeeting Adviesraden nog plaats. Het doel 
van deze meeting was inspiratie opdoen over andere opties dan een klassieke adviesraad, 
een reflectie over de eigen werking en de brug maken naar een workshop participatie op de 
toekomstdag. Uiteindelijk beslisten we om deze workshop participatie als één van de 
thema’s in de Toekomstdag te verwerken. Deze inspiratiemeeting vraagt nu nog verdere 
opvolging.  
 
Op zaterdag 14 september 2019 vond in de voormiddag de Toekomstdag plaats. Er werd 
gewerkt rond verschillende thematafels. Voor de selectie van de thema’s vertrokken we van 
de doelstellingenboom, die door BDO samen met het schepencollege en het 
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managementteam in ontwerp was. Daarna werden op basis van de input uit 
www.lennikaanzet.be de thema’s aangevuld en verdiept met specifieke vragen. In dit rapport 
brengen we de input van dit traject samen. Het document kwam tot stand tijdens een 
clusterworkshop met de 9 vrijwillige tafelbegeleiders van de Toekomstdag, aangevuld door 
Tree Company met de ideeën van www.lennikaanzet.be. Levuur verzorgde de eindredactie, 
en het laatste hoofdstuk ‘reflecties’. 
 
 

 
De rode draad voor Lennik 2030 
Hoe kijkt de Lennikenaar naar Lennik 2030? Op de Toekomstdag kwam voor de 
tafelbegeleiders de volgende rode draad naar boven:  
 
Lennik als een groene en aangename woongemeente met een grote verbondenheid en 
verdraagzaamheid tussen de Lennikenaren, waardoor niet het individueel, maar algemeen 
belang primeert. Op de vele nieuwe, zwerfvuilvrije ontmoetingsplekjes ontmoeten de 
Lennikenaren elkaar en het verenigingsleven bruist dankzij de vele vrijwilligers en de 
stimulansen van het gemeentebestuur. Vooral met goede ondersteuning en betaalbare 
infrastructuur worden de Lennikse verenigingen in de watten gelegd. Opvallend ook: op de 
Toekomstdag kwam het vergroenen van het openbaar domein en zelfs heel Lennik zeer 
vaak aan bod.  
 
Het centrum van Lennik heeft een gezellige en sterke lokale diensten- en handelskern voor 
het dagdagelijkse gebruik, is goed bereikbaar met een parking aan de centrumrand, maar 
wel een autoluw centrum, dat sterk gericht is op fietsers en voetgangers. De Markt met 
minder auto’s, meer groen, minder zwerfvuil en meer gezelligheid komt vaak naar voor.  
Om de vrachtwagens uit het centrum te kunnen weren, wordt een nieuwe KMO-zone 
voorgesteld, waar ruimte is voor herlokalisatie van de huidige bedrijven in het centrum en 
nieuwe bedrijven.  
 

1. Mensen en sociaal beleid 
Aantal deelnemers: 8 
 
Inclusief sociaal beleid, armoedebestrijding, gezinsondersteuning, senioren, onderwijs 
  
Leidende vragen: 
1. Hoe zorgen we samen voor een warm Lennik waar ieder zich thuis kan voelen? 
2. Hoe kunnen we vereenzaming aanpakken? 
3. Hoe bevorderen we een goed buurtnetwerk? 
4. Hoe kunnen we omgaan met maatschappelijke noden n.a.v. (kans)armoede? 
5. Hoe zorgen we voor een Lennik waar nieuwkomers zich vlot kunnen integreren? 
6. Kunnen scholen en verenigingen hiertoe bijdragen, en hoe kan de gemeente hen 

hierin ondersteunen? 
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Ideeën: 
In de strijd tegen vereenzaming en voor een warm Lennik waar ieder zich thuis voelt, zet het 
gemeentebestuur best in op een stevig buurtnetwerk. Om dit te realiseren wordt voorgesteld 
om per straat of wijk op zoek te gaan naar een meter of peter. Deze wijk- of straatpeter 
onthaalt nieuwe inwoners, is aanspreekpunt voor vragen vanuit de buurt en is op de hoogte 
van buurtinitiatieven rond BIN of zwerfvuil. Ook aandachtig zijn voor eenzame inwoners kan 
een belangrijke taak zijn.  
Het gemeentebestuur stimuleert en coördineert deze werking door te voorzien in opleiding 
tot buurtzorger, een duidelijk aanspreekpunt binnen de administratie (dit kan de 
wegwijzerambtenaar oppakken - zie communicatie) te voorzien en de wijkpeterwerking te 
coördineren en stimuleren. De wijkpeters samenbrengen, linken leggen met andere 
buurtgerichte diensten en zeker ook de wijkpeters appreciëren voor hun werk is een rol die 
het gemeentebestuur kan opnemen. Idealiter bestaan er in deze wijken of straten ook een 
buurtcomité zodat er ook leuke ontmoetingsmomenten georganiseerd worden.  
 
Het gemeentebestuur kan ook meer inzetten op bankjes in de buurten en creeërt zo 
kleinschalige ontmoetingsplaatsen voor Lennikenaren. Hierbij is er speciale aandacht voor 
netheid. 
 
Voor het armoedebeleid wordt voorgesteld om samen met ervaringsdeskundigen het 
armoedebeleid vorm te geven en bij te sturen.  Tegelijkertijd worden tegemoetkomingen 
opgestart voor kansarmen, vb subsidie lijn abonnement, gratis gebruik maken van 
repair-café of toestellen die hersteld zijn door het repair-café, gratis in bruikleen geven, …. 
Ook het sterker promoten van de mogelijkheid om kinderkledij te schenken voor de 
tweedehandsbeurs is noodzakelijk. 
 
Verder kwam ook nog betaalbare rust- en verzorgingstehuizen voorzien en zorgen voor 
betaalbare woningen voor alle Lennikenaren aan bod. 
 
Om de integratie van anderstalige nieuwkomers te versterken stellen we voor om 
Praatcafé’s Nederlands te organiseren. Tijdens deze Praatcafé’s of -wandelingen gaan 
Nederlandstalige Lennikenaren met de anderstaligen in gesprek over Lennik zelf. Zo 
oefenen de nieuwkomers hun Nederlands, leren ze Lennik kennen en worden ze sneller 
opgenomen in de Lennikse gemeenschap.  
 
Op het vlak van vakantieaanbod en naschoolse opvang is er nood aan uitbreiding op 
verschillende locaties en ruimere opvangsuren. Nu zijn de openingsuren op enkele 
initiatieven na net te krap.  
 
 
VOORSTELLEN LENNIKAANZET.be 

● Ibo wonderhuis is een fantastische onderneming , maar spijtig genoeg te weinig , 
vele ouders zijn elke keer teleurgesteld en vragen zich af wat ze met de kinderen 
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moeten doen terwijl ze aan het werk zijn ,eventueel mogelijkheid om een tweede 
locatie (https://www.lennikaanzet.be/p/theme/648/posts/182263) 

● Naar analogie van het Brusselse initiatief 'Buurtpensioen' 
(http://www.kenniscentrumwwz.be/buurtpensioen) zouden Lennikenaren uit een 
bepaalde buurt elkaar op georganiseerde wijze kunnen ondersteunen in het 
uitvoeren van taken, opvang, gezelschap,... 
(https://www.lennikaanzet.be/p/theme/648/posts/27033) 
 

 

2. Samen leven en vrije tijd 
Aantal deelnemers:  
7 
 
Leidende vragen: 
1. Hoe kunnen we meer ontmoetingen en sociale contacten tussen Lennikenaren 
bevorderen? 
2. Hoe geven we ook (hang)jongeren een plek waar ze zichzelf kunnen zijn zonder dat 
anderen hier zich aan storen? 
3. Hoe kunnen we als gemeente verenigingen, evenementen en activiteiten 
(buurtfeesten, activiteiten…) ondersteunen zodat er meer samen leven ontstaat? 
4. Welke infrastructuur kan bijdragen tot meer en beter samen leven? 
5. Hoe stimuleren we ontmoeting in de publieke ruimte? (parkjes, banken op pleinen, 
hondenweides…)? 
6. Hoe zie je als Lennikenaar ‘Lennik als sportvriendelijke gemeente’? 
7. Wat kan de ruimere rol van bvb. onze academie zijn in een Lenniks cultuurverhaal? 
  
 
Ideeën: 
 
Het gemeentebestuur kan sociale contacten stimuleren door gemeenschappelijke 
ontmoetingsplaatsen te creëren (zie ook Economie en Welvaart). Door de kruisbestuiving 
van verschillende groepen is er voldoende sociale controle, zodat iedere Lennikenaar zich er 
op zijn gemak voelt. Een hondenweide bij WCD Den Bleek met een nieuwe speeltuin erbij 
kan hier een mooi voorbeeld van zijn. 
We stellen voor om een ruimte ter beschikking te stellen voor hangjongeren, bijvoorbeeld in 
de buurt van de sporthal. Daar kan aan de rand van het speelbos met bankjes en een afdak 
een hangplek gecreëerd worden. 
Zoals in het thema Veiligheid verduidelijkt wordt, zijn er deelnemers die een onveilig gevoel 
hebben in Lennik en anderen die Lennik zeker voldoende veilig vonden. Aan deze 
thematafel werden een oplossingen gezocht voor het veiligheidsgevoel. Zo werd voorgesteld 
om samen met de scholen en jongerengroepen een plan op te maken, dat duidelijk maakt 
waarom sociaal engagement nodig is en hoe ze dit kunnen opnemen. Bijvoorbeeld met de 
leerlingen de schoolomgeving vrij van zwerfvuil te maken en lessen over vandalisme en 
sociale controle. Door zelf de omgeving in Lennik mee vorm te geven, maken ze deze 
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plekken op hun maat en zullen jongeren er meer zorg voor dragen (Bv. bank in het 
speelbos, die gemaakt werd door de technische school). 

 
Het verenigingsleven heeft nood aan meer ruimte. Dit kan op bestaande locaties. Door het 
opwaarderen van het bestaande patrimonium kunnen de verenigingen beschikken over 
gepaste en aantrekkelijke locaties. Ook herbestemming van kerken tot nieuwe 
ontmoetingsruimtes biedt mogelijkheden. Op die manier kan het gemeentebestuur met 
beperkte investeringen meer locaties aanbieden. Een lijst van deze beschikbare locaties zou 
bij het gemeentebestuur ter beschikking moeten zijn. Een goed voorbeeld is de oude 
brandweerkazerne, die dienst kan doen als kleinschalig cultureel centrum. Een muziekkiosk 
in de Dekenij-tuin voorzien, betekent ook een bijkomende interessante ontmoetingsruimte. 
Hier kunnen de verenigingen dan een heel jaar of zomer lang muziekoptredens organiseren.  
 
We stellen voor om te zoeken naar een locatie, waar de combinatie kan gemaakt worden 
tussen een laagdrempelig repaircafé, jongerencentrum, dienstencentrum, en praatcafé. De 
combinatie van functies stimuleert ontmoeting. Verder zouden we nieuwe inwoners sterker 
verwelkomen door hen te informeren over gewoontes van het dorp, de verenigingen en 
handelaars voor te stellen of ken-je-dorp-dagen in te richten.  

 
Het gemeentebestuur kan een gemeenschappelijk infopunt opstarten, waar de verenigingen 
al hun activiteiten kenbaar kunnen maken. Op die vermijden we overlap van verschillende 
activiteiten. De schepen van Cultuur kan dit stimuleren door trimestriële 
coördinatievergaderingen te organiseren. Aan een andere tafel werd voorgesteld om jaarlijks 
een verenigingsbeurs te organiseren. Hier kunnen Lennikenaren kennis maken met de vele 
Lennikse verenigingen. 
 
Andere initiatieven vragen enkel wat praktische ondersteuning vanuit het gemeentebestuur: 
een potluck of winterbbq bv. Iedereen brengt een gerecht mee naar de tuin van de Dekenij 
en op die manier hebben we een gezellige en lekkere ontmoetingsavond erbij.  

 
Aan andere tafels werd een gezellige Markt met meer terrasjes, meer groen in het 
straatbeeld en minder auto’s als ontmoetingsplek voor jong en oud naar voor geschoven. De 
bestond uit meer leven op de Markt in plaats van parking. Dit versterkt ook de Markt als 
handelskern. Mensen zullen immers meer geneigd zijn te komen winkelen, ontspannen, 
horecabezoek, …. als het een aangename buurt is. 
 
Andere suggesties waren nog een cultuurhuis met bibliotheek, buurtfeesten stimuleren en 
een woord-, sport- en ontspanningscentrum. 
 

 
VOORSTELLEN VAN LENNIKAANZET.BE 

● Een permanent repair café in Lennik of een plaats waar we terug leren toestellen 
herstellen of om raad te vragen over technische zaken. Laagdrempelig en waar er 
van elkaar kan geleerd worden. 
(https://www.lennikaanzet.be/p/theme/640/posts/180822)  
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● Een groene rustplaats aan het SGI: Tijdens de middag mogen de leerlingen van het 
SGI de school verlaten. Zij hebben echter geen groene plek waar ze eventueel hun 
lunch kunnen nuttigen en gezellig samen kunnen keuvelen. Het zou mooi zijn indien 
het plein rechtover de school (Schapenstraat) zou kunnen ingericht worden als een 
parkje met banken, picknicktafels en bomen waar de leerlingen kunnen verblijven 
tijdens de middag. (https://www.lennikaanzet.be/p/theme/657/posts/27294) 

● Lennik Loopt. Bewegwijzerde looproutes doorheen onze gemeente: Het zou leuk zijn 
om in Lennik 2 bewegwijzerde looproutes te hebben. Ik stel voor van 5 en 10 km die 
je doorheen onze landelijke gemeente loodst. Op naar een nog sportievere 
gemeente !! https://www.lennikaanzet.be/p/theme/646/posts/182090 

● Een zomerkalender vol verbindende activiteiten in de tuin van de Dekenij: een 
producentenmarkt met bijhorende barbecue of picknick, een potpuck, openlucht 
concerten, parkour voor de kinderen, … 
(https://www.lennikaanzet.be/p/theme/646/posts/181545) 

 
 
 

3. Economie en welvaart (twee tafels gecombineerd) 
Aantal deelnemers: 10 
 
Leidende vragen: 
Lokale economie, handelskern, korte keten, toerisme en zachte recreatie 
1.   Hoe zorgen we dat lokale handel kan behouden blijven en bloeien? 
2. Hoe kunnen we nieuwe lokale handel stimuleren? 
3. Hoe zorgen we voor levendige dorpskernen? 
4. Hoe kunnen we ‘toerisme’ en zachte recreatie hierin als hefboom gebruiken? 
5. Hoe kunnen we onze landbouwers betere mogelijkheden bieden om korte keten op te zetten? 
  
 Ruimtelijke ordening & planning, openbare werken 
1.     Hoe kunnen we (de perceptie van) verstedelijking tegengaan en open ruimte beter beschermen? 
2. Hoe kunnen we slim omgaan met verdichting, ontharding en groene zones? 
3. Hoe kunnen we (burgers en bestuur samen) het openbaar domein beter beheren? 
4. Via welke grotere of kleinere acties kunnen we de publieke ruimte aangenamer maken? 
5. Hoe houden we wonen in Lennik betaalbaar? 
 
Toekomstdag: 
Wonen 
Het gemeentebestuur ontwikkelt een lange termijn-visie op de gemeente, waarbij ze de 
bevolkingsgroei leefbaar houdt. Dit betekent dat de Lennikenaar de bereidheid moet tonen 
om dichter bij elkaar, in kleinere woningen of op kleinere percelen te gaan wonen. In dat 
opzicht moet het gemeentebestuur co-housingsprojecten stimuleren en ondersteunen. Het 
kan een idee zijn om hierrond een adviesraad op te richten om hierrond voorstellen uit te 
werken voor de gemeente. 
Verdere lintbebouwing moeten afgeremd worden en in de Lennikse kern wordt best ingezet 
op verdichting, maar er moeten limieten gesteld worden aan de verdichting en de hoogbouw. 
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Het lange-termijn-beleid moet er ook voor zorgen dat de resterende open ruimte minder 
interessant is voor speculanten en dus behouden blijft. Hierbij ligt ook een uitdaging om het 
samen leven te faciliteren ivm verdraagzaamheid, buren dynamiek, … 
 
De kernverdichting gaat dus hand in hand met het bewaren en inrichten van 
gemeenschappelijke, groene buitenruimtes of ontspanningsparken. Zo blijven alle inwoners 
toch buitenruimte beschikbaar hebben om groepsactiviteiten, gezinsactiviteiten, … te doen. 
Op die manier hebben ook de bewoners van een appartement een tuin om van te genieten. 
Ook de inrichting van een buurtspeeltuin per wijk en een parkje per deelgemeente 
verbonden door fiets- en wandelpaden werd geopperd.  
De inrichting van buitenruimtes moet alleszins gericht zijn op alle doelgroepen (jongeren, 
kinderen, ouderen, gezinnen, één ouder gezinnen) en diverse activiteiten mogelijk maken 
zoals: wandelen, rusten, spelen, barbecue, tuinieren, oogsten en ontdekken. Verder zijn de 
gemeenschappelijke groene buitenruimtes ook beschikbaar voor verenigingen en buurten 
om er hun activiteiten te organiseren.  
Het gemeentebestuur hoeft dit ook niet alleen aan te pakken. Wanneer de gemeente 
faciliteert met coördinatie, wijkbudgetten of een buurtgerichte werking kunnen de Lennikse 
verenigingen of organisaties zelf de onbebouwde gronden en terreinen ombouwen tot 
ontmoetingsplaatsen zoals een speelstraat, wandelzone of tuinierzone en nadien het 
onderhoud voor hun rekening nemen. De invulling van deze terreinen kan ook worden 
bepaald in functie van de typologie van de buurt ouderen/gezinnen/kinderen/…. een soort 
buurtwerking met accent op aangenaam leven, verdraagzaamheid, ontspanning, natuur,... 
 
De gemeente zoekt hiervoor inspiratie bij andere kerngemeentes of andere voorbeelden. 
Misschien is het niet slecht om een RUP aangenaam leven uit te tekenen. 
 
Handel en economie 
Lennik moet inzetten op een sterke handelskern. Geen baanwinkels, maar meer winkels in 
het centrum. Het gemeentebestuur zet in op het stimuleren en ondersteunen van de lokale 
middenstand, zodat Lennikenaren voor hun dagdagelijkse boodschappen in eigen dorp 
kunnen winkelen. Dankzij het inzetten op een korte keten, vinden de inwoners ook lokaal 
geproduceerde goederen in het winkelaanbod. En waarom organiseren we geen Lennikse 
Bio-groentenmarkt met groenten uit de Lennikse groententuinen.  
Om dit te realiseren moet ingezet worden op samenwerking tussen gemeentebestuur, 
handelaars en burgers. Kunnen de openingsuren meer aangepast worden aan de noden 
van de tijd en de inwoners? Kunnen buurtcafés uitnodigend zijn om contacten te leggen en 
een verbinding te  maken tussen de handelaars en de inwoners? 
De gemeente kan ook een beleid uitstippelen waardoor werkzoekenden een steun bieden 
aan de lokale handel en aan de slag kunnen in de lokale handel.  
 
Naar de inwoners toe kan het nuttig zijn om een winkelshuttle in te richten die de buurten 
verbindt met de handelskernen. Dit zal ook de parkeerdruk verminderen. (zie ook thema 
mobiliteit) 
 
Lennik wordt ook aantrekkelijker zonder het vrachtverkeer in haar kern. Daarom is het een 
idee om alle Lennikse bedrijven te herlocaliseren naar een nieuwe KMO-zone buiten de 
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kern. Ook de invulling van de Vetkot-site als gemeentelijke werkplaats is door haar centrale 
ligging niet op zijn plaats. Na herlocalisatie kan deze site heringericht worden voor bv. 
wonen,... 
 
 
VOORSTELLEN VAN LENNIKAANZET.BE 

● Co working plaats in Lennik. De meeste mensen brengen nog steeds meer tijd door 
met woon-werkverkeer en op kantoor dan thuis. Daarom zien we de laatste jaren dat 
de behoefte aan gemeenschappelijke werkruimte in de buurt van waar men woont 
groter is dan ooit tevoren. Graag zou ik deze behoefte vervullen in onze buurt. Het 
voorstel is om een Co-working space waar men werkt in een gedeelde 
werkomgeving op te richten (https://www.lennikaanzet.be/p/theme/643/posts/181582) 

● Geef Eizeringen een buurtwinkel. Aan grote handelszaken heeft Eizeringen geen 
gebrek, maar een simpele bakker of kruidenier is totaal afwezig. Intussen groeit het 
segment van de bevolking dat zich niet meer per auto verplaatst. 
(https://www.lennikaanzet.be//p/theme/647/posts/182266) 

● Ik zou graag een voetpad zien op de winkelstraat. Dit is van de kerk van Gaasbeek 
naar de Brusselstraat. https://www.lennikaanzet.be/p/theme/645/posts/182261 

 
 

4. Verkeersveiligheid en mobiliteit 
Aantal deelnemers: 8  
 
Leidende vragen: 
1. Hoe verbeteren we de verkeersleefbaarheid in Lennik? 
2. Hoe zorgen we ervoor dat voetgangers en fietsers in en rond Lennik zich vlotter en veiliger 

kunnen bewegen? 
3. Hoe kunnen we deelmobiliteit stimuleren? 
4. Hoe creëren we een verkeersveilige schoolomgeving? 
5. Hoe kunnen we omslag maken naar minder autoverkeer? 
6. Wat zijn oplossingen om verzuchtingen rond parkeren aan te pakken? 
 
 
Ideeën: 
Lennik moet de kwaliteit van de fiets- en wandelpaden verbeteren en de controle van de 
staat ervan uitbreiden. Langs de wandel- en fietspaden is meer accommodatie zoals 
zitbanken, vuilnisbakken, oplaadpunten en beveiligde fietsstallingen welkom. Voor het 
onderhoud van fietspaden wordt er ook gerekend op meer samenwerking met de 
buurgemeentes. 
Tijdens de toekomstdag werd voor Lennik 2030 gedroomd van veel fietsers in verschillende 
fietsstraten, een fietssnelweg naar Brussel en zo veel mogelijk gescheiden fietspaden. Het 
centrum is in Lennik 2030 veel autoluwer, met minder doorgaand verkeer en vrij van 
vrachtverkeer. Het wordt een centrum waar de stapper en trapper koning is.  
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Er is nood aan een nieuw geherstructureerd parkeerbeleid. Zo hebben we nood aan meer 
parkeerplaatsen voor gehandicapten en ouderen, gereserveerde parkeerplaatsen voor 
deelwagens en kortparkeren bij de handelszaken. Het aantal parkeerplaatsen op de Markt 
en de pleinen zouden we verminderen en compenseren op wandelafstand van de centra. 
Het parkeren op deze “rand”-parkings is goedkoper en elektrische wagens kunnen er 
ondertussen bij de extra laadpalen terecht. Een shuttle bij de wekelijkse markt (bv. vanaf 
parking sporthal) kan ook de parkeerdruk tijdens dit piekmoment opvangen.  
 
Kwaliteit en kwantiteit opvoeren van openbaar vervoer door druk te leggen op andere 
overheden en De Lijn. Hierbij wordt gedacht aan hogere frequentie en lijnen naar de 
omliggende gemeenten. Voor Lennik 2030 wordt gedroomd van een tram, die voor een 
sterke verbinding naar Brussel zorgt en een (zelfrijdende?) shuttle-dienst tussen de 
verschillende dorpen. In afwachting van de tram kan flexibel carpoolen naar Brussel met een 
ingerichte carpoolstopplaats een oplossing bieden.  
 
We hopen op meer inspraak bij wijzigingen aan de weginfrastructuur en 
verkeersproblematiek. Zo stellen we voor om via de straat- of wijkpeter problemen te 
bundelen en door te geven aan het gemeentebestuur. Heel belangrijk is dat deze straat- of 
wijkpeter goed geïnformeerd wordt over de opvolging, zodat hij dit kan terugkoppelen. Ook 
het promoten van een telefonisch contactpunt voor het melden van problemen en schade is 
aangewezen, want voor heel wat inwoners is een mail sturen een te hoge drempel. Steeds 
reageren op meldingen en de nodige feedback geven, is zeer belangrijk. 
Voor grotere herinrichtingen van de infrastructuur kan het gemeentebestuur overlegcomité’s 
organiseren zodat de inwoners van bij de start beter betrokken worden. 

 
Als concrete herinrichtingsprojecten worden het Masiusplein en de Ninoofsesteenweg (met 
fiets- en voetpaden) voorgesteld. 

 
We zouden inzetten op veiligere en comfortabelere schoolomgevingen door bijvoorbeeld 
aan alle scholen schoolstraten te voorzien en resoluut de kaart van het traag verkeer te 
trekken.  

 
Tot slot wordt ook voorgesteld dat het gemeentebestuur autodelen aanmoedigt en faciliteert. 

 
 

 
VOORSTELLEN VAN LENNIKAANZET.BE 

● Sluipverkeer in brusselsestraat en tomberg aanpakken! 
https://www.lennikaanzet.be/p/theme/642/posts/181595 

● Start met een deelautosysteem 
https://www.lennikaanzet.be/p/theme/642/posts/182062 

● Veiligheid voor de zwakke weggebruiker op het marktplein. Gezien om te parkeren 
de auto's langs verschillende invalswegen de parking oprijden en anderen een 
parkeerplaats zoeken is het niet veilig als je van aan de kerk of de K. Keymolenstraat 
komt. https://www.lennikaanzet.be/p/theme/642/posts/182043 
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● Meer politie aan de schoolpoort: Te veel auto s blokkeren de Pakokenstraat. De 
kinderen kunnen met moeite door. Ouders en kinderen lopen bij regenweer in de 
plassen. https://www.lennikaanzet.be//p/theme/658/posts/182298 

● Asfalteren van kasseien. Hier op de Ninoofsesteenweg in Goudveerdegem liggen 
kasseistenen die een voetpad zouden moeten voorstellen, deze zijn zo overwoekerd, 
vol zowel gras,onkruid, netels en bramen datje laarzen moet aandoen om aan het 
bushokje te geraken. https://www.lennikaanzet.be/p/theme/645/posts/182324 

● Bijsturingen trajectcontrole. Bewoners signaleren een pervers neveneffect van de 
trajectcontrole op de Schapenstraat: een aantal chauffeurs komende van de N8 
versnellen aanzienlijk na de laatste ANPR-camera, waardoor er door de zone 30 nóg 
sneller gereden wordt dan vroeger. 
https://www.lennikaanzet.be/p/theme/645/posts/182118 

 
 

5. Ecologie en duurzaamheid 
Aantal deelnemers: 6 
 
Leidende vragen:  
Klimaatneutrale & milieu- en diervriendelijke gemeente 
1. Hoe zorgen we voor propere beken? 
2. Hoe stimuleren we de biodiversiteit en open ruimte op ons grondgebied? 
3. Hoe kunnen we zorgen voor minder CO2 uitstoot (deelplatform, samentuinen, 
bomen…)? 
4. Hoe kunnen we vanuit Lennik bijdragen aan meer hernieuwbare energie (productie 
en gebruik)? 
5. Hoe kunnen we in Lennik samen energie besparen? 
6. Wat kunnen we doen rond het toenemend Vlaamse probleem van soms teveel en 
soms te weinig water? 
 
 
Ideeën: 
Het is belangrijk om meer in te zetten op verstandig omgaan met water. Dit betekent water 
bufferen, op water besparen en maximaal hergebruiken. Centraal hierbij is het zo veel 
mogelijk bufferen van water op het eigen terrein.  Als inwoners kunnen we hiertoe bijdragen 
door bij de eigen woning een voldoende grote regenwaterput te voorzien, een groendak aan 
te leggen en verharde parkings te vermijden. Het gemeentebestuur kan dit afdwingen door 
de watertoets bij bouwaanvragen te verstrengen, waterdoorlatende parkings te verplichten, 
controles uit te oefenen op de aanleg van verharde oppervlaktes en met GAS-boetes 
desnoods bestraffend optreden. 
Maar het gemeentebestuur kan zeker ook stimulerend optreden. Zo denken we aan de 
coördinatie van een groepsaankoop voor de aankoop en plaatsing van regenwaterputten of 
zelfs groepsregenwaterputten. Wanneer het gemeentebestuur ook haar voorbeeldfunctie 
opneemt, dan kan ze inspirerend werken voor haar inwoners en verkavelaars. We denken 
dan aan de opmaak van een bestudeerd strategisch waterplan op beleidsniveau, maar even 
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goed aan bredere bermen (minimaal 3 meter) voorzien om water te bufferen in het agrarisch 
gebied. Hierdoor wordt erosie tegengegaan en verhoogt de biodiversiteit.  Zelf meer 
vergroenen en ontharden waar mogelijk en inzetten op collectieve waterzuivering in 
verkavelingen draagt ook bij tot een beter waterbeleid. Met propere beken leveren we ook 
een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit, zodat we hopelijk terug de ijsvogel in Lennik 
kunnen spotten. We kunnen ook op zoek gaan naar manieren om bij wateroverlast bepaalde 
beken gecontroleerd te laten overlopen en er werd zelfs gedroomd van de aanleg van een 
zwemvijver, die meteen als waterbuffering kan functioneren. 
 
Ook op het vlak van energiebesparing, meer hernieuwbare energie en minder CO2-uitstoot 
kwamen er heel wat ideeën. Op het vlak van mobiliteit en CO2-besparing komt hier het 
stimuleren van autodelen en minder parkeren op de Markt terug. De gemeentelijke 
voertuigen rijden best voortaan allemaal op groene energie.  
Op het vlak van energiebesparing wordt voorgesteld om de openbare sfeerverlichting na 
middernacht uit te schakelen en de straatverlichting op vraaggestuurd te laten werken en 
100% overschakelen naar LED-verlichting.  
Om meer hernieuwbare energie in Lennik te produceren wordt voorgesteld om kleinschalige 
installaties voor windenergie aan te moedigen en toe te staan, zoveel mogelijk informatie 
over groepsaankopen breed te verspreiden en sociale leningen te voorzien voor 
zonnepanelen op privéterrein. Het gemeentebestuur kan zelf het goede voorbeeld geven 
door werk te maken van energie-neutrale openbare gebouwen en deze te voorzien van 
zonnepanelen. Hier wordt voorgesteld om financiële participatie van de inwoners in 
zonnepanelen mogelijk te maken.  
 
Op het vlak van milieu en natuur komt zeer vaak meer vergroening in de voorstellen terug. 
De vergroening van het openbaar domein voor waterbuffering, een groenere Markt, groene 
ontmoetingsplekjes, behoud van groene open ruimte. Zowel op de Toekomstdag als via 
www.lennikaanzet.be kwam dit zeer vaak aan bod.  
Ook meer bomen planten op bv. vrijgekomen percelen en inzetten op meer biodiversiteit, 
maar minder invasieve soorten werd geregeld gesuggereerd. Ook een 
ecologie-belevingskamp, inzetten op het verbinden van tuinen en een tuinagent, waar 
iedereen terecht kan voor advies werden als ideeën geopperd. 
 
Tot slot werd er ook aan deze tafel een repair-café en een ruilmarkt voor zowel tuin als 
klusjesgereedschap (op wijkniveau) voorgesteld. 

 
 

 
VOORSTELLEN VAN LENNIKAANZET.BE 

● zonnepanelen op alle gemeentegebouwen: iedereen wordt aangespoord om te gaan 
voor groene stroom. Kan de gemeente het voorbeeld geven door alle 
gemeentegebouwen te voorzien van zonnepanelen. 
https://www.lennikaanzet.be/p/theme/641/posts/182271 

● Meer kansen voor coöperatieven die inzetten op groene stroom en milieu: 
https://www.lennikaanzet.be/p/theme/641/posts/182059 
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● Glascontainer in centrum Lennik (vroeger stond er één aan het Vetkot) 
https://www.lennikaanzet.be//p/theme/657/posts/182293 

● Meer en grotere vuilnisbakken op openbare ruimtes centrum; 
https://www.lennikaanzet.be//p/theme/658/posts/27338 

● Zorgen dat er, zeker in de zomerperiode, elke week ophaling GFT is, 
https://www.lennikaanzet.be//p/theme/640/posts/181625?scroll_to=3695 

 

6. Veiligheid, goed bestuur en participatief besturen 
Veiligheid, dienstverlening (efficiëntie en effectiviteit) 
  

1. Hoe kan Lennik de communicatie naar haar burgers verbeteren? 
2. Hoe kunnen we de communicatie over Lennik verbeteren (cf. imago)? 
3. Hoe kan Lennik betere dienstverlening bieden aan alle Lennikenaren? 
4. Hoe kunnen we zorgen voor een proper Lennik (afvalverwerking en zwerfvuil)? 
5. Welke rol kan Lennik opnemen op vlak van veiligheid? 
 
De communicatie vanuit het gemeentebestuur mag versterkt worden. Dit kan op 
verschillende manieren. Het infomagazine zou vaker bedeeld mogen worden, bv om de zes 
weken, om zo korter op de bal te kunnen spelen voor toekomstige evenementen en ook de 
evenementen te kunnen herhalen. 
Er zouden “wat te doen mails” verstuurd kunnen worden met de activiteiten voor de 
komende dagen. De verenigingen moeten van hun kant dan weer tijdig hun 
activiteiten/festiviteiten doorgeven. 
In elke dorpskern kunnen infopanelen geplaatst worden die goed en proper bijgehouden 
worden. 
De website van Lennik is reeds sterk verbeterd, maar sommige linken zijn nog niet logisch. 
Lennik bezit een meldpunt op de website, maar strikte opvolging is noodzakelijk, want er zijn 
heel wat klachten van “geen” of “weinig” respons.  
Er is ook de suggestie om een uitknipbare meldkaart in het infomagazine te voorzien (voor 
mensen die niet over internet beschikken) en in het nieuwe gemeentehuis kan iemand als 
levende wegwijzer de bezoekers naar de juiste dienst doorverwijzen. 
 
 
Afvalbeleid 
De strijd tegen zwerfvuil moeten worden opgeschroefd. Buurtcomité’s en het 
gemeentebestuur moeten meer inzetten op het opruimen van zwerfvuil. Zo wordt er 
voorgesteld om samen met de verenigingen en geëngageerde inwoners 3-4 zwerfvuilacties 
te organiseren. Er mag heel streng opgetreden worden tegen sluikstorten. Mobiele 
camera’s, hoge boetes zijn hier zeker op hun plaats. Net zoals in Vilvoorde kan misschien 
de onmiddellijke omgeving van de glasbollen net en met groen aangelegd worden, zodat de 
gebruiker uitgenodigd wordt deze omgeving ook proper achter te laten.  
Voor sommige bewoners (vnl. van appartementen) is een tweewekelijkse ophaling 
problematisch.Gedacht kan worden aan ondergrondse containers voor huisvuil. Ook zou 
kunnen gedacht worden aan centrale selectieve ophaalpunten (cf Frankrijk). Voor een deel 
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van de inwoners zijn de huisvuilzakken te duur. Door rollen met minder zakken te voorzien, 
wordt deze kost meer gespreid.  
Er kan toch ook niet genoeg benadrukt worden dat elke burger hier een belangrijke rol te 
vervullen heeft: als iedereen voor eigen deur veegt is de straat proper. 
  
Veiligheid 
Lennik beschikt reeds al over een aantal AED-toestellen op enkele strategische plaatsen, 
maar helaas zijn ze niet altijd voor iedereen toegankelijk (bv voetbalkantine). Al zijn deze 
toestellen zeer gebruiksvriendelijk, toch blijft deelname aan opleidingen verder te stimuleren,  
 
Wat veiligheid betreft, zijn de meningen verdeeld. Voor sommigen is er geen 
veiligheidsprobleem in Lennik, voor anderen is er op zijn minst toch een onveiligheidsgevoel. 
In dit kader wordt voorgesteld om de nieuwe appartementen met respect voor de omgeving 
en het dorpskarakter te ontwerpen (geen monotone blokken) 
 
De overlast van de schoolgaande jeugd die door sommigen geopperd wordt, is nu eenmaal 
het gevolg van de scholen in de centra van Lennik en eigen aan de leeftijd van deze jeugd. 
Toch zouden meer agenten bij aanvang en sluitingsuur van de scholen zeker een 
meerwaarde zijn.Ook de school zelf kan gemachtigde opzichters aanstellen. 

  
Participatief besturen 
1. Hoe kunnen we burgers beter betrekken bij het beleid? 
2. Hoe kunnen we digitale participatie vormgeven? 
3. Wat kunnen adviesraden betekenen in een participatieve bestuurscultuur? 
 
Adviesraden hebben zeker hun nut, maar de vraag is wel hoe deze een representatief staal 
van de gemeente kunnen vertegenwoordigen. Niet alleen aangeslotenen in een sportclub, 
maar ook individuele sporters zouden hier ook hun stem moeten kunnen uitbrengen. Elkaar 
stimuleren om deel uit te maken van een adviesraad kan helpen. 
De gemeente zou buurtnetwerken kunnen stimuleren door in elke wijk/buurt een 
ontmoetingsplaats te voorzien waar mensen over de problematiek in hun wijk kunnen 
praten,opmerkingen maken, voorstellen uitwerken. Hierbij kan ook verwezen worden naar 
het voorstel van een wijk- of buurtpeter uit het thema “Mensen en sociaal beleid”. Vereiste is 
wel dat burger dit faciliteren aangrijpt om actief deel te nemen, buren te leren kennen, te 
participeren in het buurtnetwerk. Via constructief overleg zouden hier reeds heel wat kleine, 
lokale aandachtspunten kunnen verholpen worden. 
 
Tijdens de bespreking van de andere thema’s werd nog gesuggereerd om de kinderen een 
stem te geven in de gemeenteraad en in de toekomst meer in te zetten op inspraak in het 
beleid. 
  
Enorm belangrijk: mensen die participeren (zoals bijvoorbeeld in Lennikaanzet) MOETEN 
degelijke feedback krijgen. 
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VOORSTELLEN LENNIKAANZET.BE 
● Meer verborgen camera’s tegen sluikstorten 

(https://www.lennikaanzet.be/p/theme/657/posts/27272) 
● een sneller infoblad: Lennik verdient dat. Het gemeentelijk infomagazine is heel 

mooi, maar een hele boterham & om de 3 maand is te traag en onpraktisch. Minder 
dik en vaker: dat zou de informatie met meer effect bij de burgers krijgen. 
https://www.lennikaanzet.be/p/theme/640/posts/182141 

● Ik had graag nog meer AED toestellen gezien, zeker op iedere Sportlocatie 
.(https://www.lennikaanzet.be/p/theme/648/posts/182264) 

 
 

7. Lennik 2030 is ook... 
 

● Het oprichten van een LETS (= Local Exchange and Trading System) : Leuk, 
EigenTijds Samenwerken. (benaming voor voorgaande)  

 
● Een gemeentehuis, dat gecombineerd wordt met verschillende andere functies: een 

winkeltje, de bib, een ontmoetingscentrum, cultuur 
 

● Innovatieteams met specialisten (data/juristen/sociaal/ingenieurs), zodat Lennik mee 
is met de nieuwste technieken. 

 
● Experimenteren met innovatieve ideeën zoals inzetten op gezonde mensen in een 

gezonde gemeente door gezondheidswandelingen voor jong en oud te organiseren. 
 

 
 

5 populairste bijdragen Lennik aan Zet 
 
62 stemmen: Dorpskern Sint-Martens Lennik 
 
De dorpskern van Sint-Martens-Lennik is spuuglelijk. De straten liggen vol putten, voetpaden 
zijn een aaneenschakeling van diverse soorten ondergronden, erop wandelen is cash 
onmogelijk. Dit is de enige dorpskern van Lennik die nog niet is aangepakt (en in de 
heraanleg van de Schapenstraat is dit ook niet voorzien. Van prachtige bloembakken zoals 
op andere plekken is hier geen spoor. Parkeren: hier doet iedereen waar hij zin in heeft. 
Voorheen groene voortuinen zijn veranderd in parkeerplaatsen, het plein voor de kerk doet 
officieus dienst als parkeerterrein. Gelukkig knijpt de politie hier een oogje toe. Tijd om die 
dorpskanker eens aan te pakken en een project te maken voor de kerkstraat, Koestraat, 
Dorp en Doelestraat (deel rond de kerk). 
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37 stemmen: veiligheid rond de sporthal en renovatie van het jeugdhuis 
 
Een vernieuwd jeugdhuis zou een goede investering zijn. Enerzijds om de verschillende 
klachten van geluidsoverlast in te perken, door middel van een nieuwe isolatie, anderzijds 
om het jeugdhuis aantrekkelijker te maken voor de jeugd van Lennik. Vervolgens denk ik dat 
het ophangen van camera’s rond de sporthal een pluspunt is. Dit zorgt automatisch voor 
minder criminaliteit. 
 
30 stemmen: elke boom telt 
 
onder het motto," elke boom telt" zou er een werkgroep of een aantal mensen hier effectief 
op zoek gaan naar  waar er bomen kunnen geplant worden op het openbaar domein of 
eventueel op private gronden;mensen helpen bij aanleg bos(sen) 
 
omdat bomen de opwarming kunnen tegenhouden zouden er zoveel mogelijk bomen 
moeten geplant worden, de gemeente zou het voorbeeld kunnen geven door waar het ook 
maar enigszins mogelijk is een boom te planten er ook eentje te planten, bv voor de kerk is 
er plaats voorzien voor bomen wel nu ligt er enkel steenslag en staan er geen 
bomen....indien budgettair mogelijk zou de gemeente grond kunnen aankopen om een bos 
aan te leggen, en om nog een stapje verder te gaan mensen eventueel te helpen met raad 
indien zij een bos prive zouden willen aanleggen hun hierbij te steunen. 
 
26 stemmen: Veilige verkeersomgeving voor kinderen ter hoogte van Kroonstraat 
 
26 stemmen: repair café  
 
Een permanent repair café in Lennik of een plaats waar we terug leren toestellen herstellen 
of om raad te vragen over technische zaken. Laagdrempelig en waar er van elkaar kan 
geleerd worden. 
 
Vroeger werd er veel technische kennis 'van vader op zoon' of van 'moeder op dochter' 
doorgegeven. De techniek is zeer snel geëvolueerd zodat veel mensen de draad zijn kwijt 
geraakt en onterecht denken dat alles wat kapot is niet meer kan hersteld worden. Een 
ruimte waar op regelmatige basis mensen gewoon kunnen langsgaan en raad vragen aan 
technische mensen hoe ze iets kunnen herstellen. Waar ook de nodige tools zijn om de 
herstellingen uit te voeren en er van elkaar geleerd kan worden. Samen dingen herstellen is 
nog leuker, en je leert er gelijkgezinde mensen kennen. 
Het concept van repair cafe bestaat reeds op verschillende plaatsen, maar niet op 
regelmatige basis. Super zou het zijn moest je wekelijks ergens kunnen langsgaan met je 
kapot toestel om al snel te horen of het echt wel nodig is om een nieuw te kopen of je het 
toch nog kan herstellen.  
Het milieu zou er wel bij varen, maar ook de sociale samenhang in onze gemeente! 
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Reflecties & aanbevelingen van Levuur over het 
gelopen traject 

De positief drijvende factoren van Lennik Aan Zet 
 

● Een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij de trekkende ambtenaren maakte het 
mogelijk dat de scherpe timing werd behaald. 

● Een goodwill bij de leden van het college en MAT vormen een cruciale succesfactor. 
Hun zichtbare aanwezigheid tijdens de Toekomstdag toont het belang, dat zij aan dit 
participatief traject hechten. 

● De intentie van het bestuur om op participatie in te zetten kon op veel bijval van de 
tafelbegeleiders rekenen. Er leeft bij hen een zichtbare en nieuwsgierige behoefte 
naar het verderzetten van deze participatieve aanpak. 

● De openheid om voor de recrutering van tafelbegeleiders bewust buiten de eigen 
personeelsleden op zoek te gaan, bleek een troef. Ook gemeenteraadsleden durven 
inzetten als tafelbegeleider getuigt van een open houding en het resultaat werkte. 

● De sterke en mooie lay-out, die door de medewerkers van Lennik werd uitgewerkt, 
versterkte het professioneel en uitnodigend karakter van het participatietraject. 

● De korte filmpjes op facebook waren geslaagd en zorgden telkens voor een 
opvallende piek in het bezoekersaantal van www.lennikaanzet.be. 

● Opvallend veel Lennikenaren gaven online hun idee of feedback op andere inwoners 
hun idee. Dit maakte het ook mogelijk om de thema’s en vragen op de Toekomstdag 
op maat van Lennik te maken.  

● De flitsgesprekkenmethodiek onderving deels de hogere drempel van deelname aan 
de Toekomstdag of via www.lennikaanzet.be. Het toont dat het gemeentebestuur 
echt de inspanning wil maken om zo veel mogelijk inwoners te betrekken.  

● De Inspiratiemeeting adviesraden kende een goede opkomst, verliep positief en in 
een goede flow. Via deze Inspiratiemeeting werden nieuwe inwoners bereikt, die 
tijdens de Toekomstdag meteen ook tafelbegeleider werden.  

● De houding bij de deelnemers van de toekomstdag was door de band positief, 
realistisch en constructief. Deze aanpak smaakt duidelijk naar meer. 

 

De aandachtspunten die Lennik Aan Zet uitdaagden 
● Participatie vergt tijd (planning) en volgehouden inspanning. Dit kan niet los gezien 

worden van de nodige personeelsinzet. De scherpe timing en ambities zorgden voor 
druk op de tijdsbesteding van de ambtenaren, die het participatieproject trokken. 

● De format ‘toekomstdag’ bereikte allereerst de zogenaamde ‘usual suspects’. 
Jongeren, jonge gezinnen en mensen uit kansengroepen waren niet of nauwelijks 
aanwezig. Vanuit de tafelbegeleiders kwam de suggestie om jongeren via de 
groepsleiding en eventuele volwassen begeleiding van de jeugdbeweging sterker 
aan te spreken of een apart traject met hen te lopen.  
We zijn ervan overtuigd dat een herhaling van dit soort van format meer en meer 
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mensen op de been zal brengen, maar dat er daarnaast blijvend geëxperimenteerd 
moet worden met het bereiken van jongeren, jonge gezinnen en kansengroepen. 

● Aan de Toekomstdag namen ook heel wat politici van zowel meerderheid als 
oppositiepartijen als deelnemers mee. Soms was dit geen probleem, soms liep dit 
wat stroever. Cruciaal is dat politici aan dergelijke initiatieven deelnemen vanuit hun 
eigen individu en niet om partijstandpunten te benadrukken. 

 

Onze aanbevelingen van eerste stappen de komende 
maanden 
 
>> met betrekking tot het meerjarenbeleidsplan 
 

● Bekijk of de huidige doelstellingenboom de thema’s, die vanuit het participatietraject 
naar voor werden geschoven voldoende afdekt. 

● Screen welke strategische beleidsopties, maar ook welke concrete projecten bij 
verdere operationalisering baat hebben bij een participatieve aanpak. 

● Maak een stakeholdermapping rond de strategische beleidsopties en concrete 
projecten.  

● Oormerk acties, actieplannen of strategische doelen in het meerjarenplan die 
overeenkomen met of geïnspireerd werden door de uitkomst van de Toekomstdag. 

● Geef terugkoppeling en feedback aan de indieners van ideeën op 
www.lennikaanzet.be. Gezien de vele ideeën is het aangewezen om alvast een 
tijdspad te communiceren.  

● Koppel het verslag van de Toekomstdag terug naar alle deelnemers, en voorzie ook 
een online link voor consultatie door niet betrokkenen. 

● Koppel nog breder terug naar de inwoners over het verdere traject van het 
meerjarenbeleidsplan. Maak begin 2020 de belofte waar om duidelijk te 
communiceren over het Strategisch Meerjarenplan en de invloed van het 
participatieve traject op dit plan. 

● Koppel met de sleutelstakeholders terug in het najaar. Voorzie ook een bredere 
communicatielijn naar alle deelnemers en bij uitbreiding de ganse Lennikse 
bevolking. Denk gerust ook aan een terugkommoment in 2021 om een tussenstand 
van zaken te geven en het strategisch meerjarenplan te updaten. Stel hierrond nog 
een communicatieplan op. 

● Screen via de interne omgevingsanalyse de huidige communicatiecultuur en 
–structuur op ‘participatiever werken’. Koppel hieraan ook acties (bvb. goede 
opleiding voor nieuwe communicatie- en participatie-ambtenaar). Vertaal deze 
bevindingen naar taakpakketten en (eind)verantwoordelijkheden. 
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>> met betrekking tot een participatief bestuur 
 

● Leg vanaf nu (en systematisch) een interne databank aan met contactinfo van de 
tafelbegeleiders en deelnemers die geïnteresseerd waren in méér, om in de loop van 
volgende jaren centraal aan te vullen en te spreken. 

● Tracht een permanente lijn te krijgen met de inwoners door het online-platform in te 
zetten om toekomstige participatie, communicatie en interactie met de inwoners 
verder te faciliteren.  

● Leg niet alle druk om participatie te organiseren enkel bij de nieuwe communicatie- 
en participatiemedewerker. Participatie moet steeds breed gedragen worden binnen 
de organisatie. Stel daarom een begrippenkader rond participatie op: hoe 
omschrijven we participatie in Lennik, wat zijn randvoorwaarden, welke trajecten & 
structuren zien we de komende jaren graag ontstaan, hoe organiseren we ons intern 
om dit alles op te volgen en te evalueren/’particileren’? Dit kan bvb. via een tweetal 
particileerworkshops. Het kan ook zinvol zijn om medewerkers en hun schepenen die 
een participatief traject lopen/plannen/afgerond hebben een paar keer per jaar 
samen te brengen om ervaringen uit te wisselen. 

● Werk het traject met de adviesraden af. Na de inspiratiemeeting moet er nu geland 
worden m.b.t. hun toekomstige werking. 

● Vergeet niet dat een volgehouden inspanning (intern & extern: participatietrajecten 
met uiteenlopende communicatie over promo, sfeerbeelden, verslagen, evaluatie en 
terugkoppeling) nodig is om een participatiecultuur te installeren. 

● Documenteer je traject op een tijdslijn of in een Excel, om overzicht te houden van de 
geleverde inspanningen en zo voortgang op te volgen. (datum – doel – trekker – 
bereik – verslag - evaluatie). 

● Maak over de partijgrenzen heen afspraken over deelname aan volgende 
participatiemomenten. 
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Bijlagen 

Ideeën www.lennikaanzet.be 
● Excel-bestand met alle ingediende voorstellen  
● Het platform www.lennikaanzet.be is online raadpleegbaar tot 31 december 2019. De 

gemeente kan de licentie op het participatieplatform verlengen voor langere 
raadpleegbaarheid en inzetbaarheid bij toekomstige projecten. 

De mopperpot  (post-its met “wat loopt er niet goed”) 
● meer properheid (ook op de begraafplaatsen) 
● raad voor socio-culturele verenigingen moet blijven bestaan 
● denken aan ouderen die niet meer kunnen stappen en overal met scooter moeten 

geraken 
● reclame/activiteitenborden op openbare weg weg inzonderheid door organisaties met 

een voorbeeldfunctie 
● deftige cultuurinfrastructuur 
● verkeerssituatie A. Masiusplein 
● streng controleren op parkeren op voetpaden in centrum 
● zwaar verkeer moet uit het centrum en veel vriendelijker voor trage weggebruikers 
● betere busverbindingen 
● Eizeringen en Sint-Martens doen herleven 
● adviesraden stimuleren en fris en representatief houden + open raad (verenigingen 

samenbrengen) 
● ik-cultuur algemeen belang soms ver zoek 
● buurtoverleg dorpsraden 
● verkeersveiligheid schoolomgevingen: Kroonstraat, Carnaalstraat, Brusselsestraat, 

Palokenstraat, Schapenstraat 
● fietsverbindingen Gustaaf Van der Steenstraat, winkelstraat 
● fiets- en voetpaden ijsvrij en sneeuwvrij 
● e-nieuwsbrieven 
● er is veel te veel democratie, de burger zou niet alles moeten kunnen tegenhouden 
● propere kerkhoven 
● N8 
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De trofeemuur (post-its als antwoorden op de vraag: 
“waarop mogen we fier zijn, wat maakt Lennik speciaal”) 

● Enorm scala aan verenigingen geeft de gelegenheid om mensen te leren kennen en 

buiten te komen 

 Uitgebreid verenigingsleven aanwezig 

 Een gemeente met schitterende verenigingen en vrijwilligerswerkingen 

 Bloeiend gemeenschapsleven 

● Activiteiten: veel, altijd wel iets te doen 

Jaarmarkt, Volley, Muziekschool, Resto’s, winkels,… 

· Voetbaldorp, doortocht Tour de France waren super 

● Sint-Kwintens-Lennik = dorp met basisvoorzieningen 

● Inspraak met de bewoners/burgers 

 Meer van deze soort vergaderingen organiseren 

 Dat we hier vandaag samen zitten 

 Inspraak is belangrijk en deze dag is een eerste goede zet 

 Burgerparticipatie 

 Goede samenwerking tussen bewoners en bestuur 

 Participatie 

● Wandelwegen onderhouden: vele zijn afgesloten 

 Prachtige natuur 

 Wandelinfrastructuur 

 Goede onderhouden fiets- en wandelpaden 

 Ook het onderhoud bvb. maaien en snoeien naast de wandel- en fietspaden 

● Goede scholen: onderwijs + 

Scholen LO & SO dichtbij 

 Groot scholencentrum 

● Rustig verenigingsleven (keuze genoeg) 

● Ideaal Lennik 

veiligheid voor voetgangers, fietsers, automobilisten (zichtbaarheid) 

properheid in het straatbeeld:  → zwerfvuil 

voetpad Ninoofsesteenweg  

● Rustige, groene gemeente 

Wij zijn naar Lennik verhuisd, omdat het zo groen en rustig is. Zalige buren is een 

extra + 
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Goed wonen in een groene gemeente 

Goede ligging en toch nog 90% onbebouwd 

Heel aangename omgeving met veel groen waar je tot rust kan komen 

Prachtige, groene gemeente  

Mooi groene gemeente op de randen van Lennik (en tussen de woonkernen)

Mooi landschap 

Groene gemeente 

Glooiend Pajottenland 

Tocht door het Pajottenland → moet je voelen dus best met fiets (niet-elektrisch) 

Plein SML heraangelegd( groen,…) 

Natuur 

Trage wegen 

● Groen Lennik: iemand aan het bestuur die echt met iedereen een beetje rekening 

houdt 

● Centrumfunctie in het Pajottenland: vredegerecht, brandweer, winkel, speciaalzaken, 

fiere Markt +centrale ligging 

● Kasteel van Gaasbeek en veel andere monumenten 

 PRINS, monument trekpaard 

 Kerk SML met aangename omgeving 

● Openbaar vervoer: goede connectie met Brussel 

 Goede verbinding met de hoofdstad 

 Metrolijn naar Brussel 

 Centrum verkeersvrij (Ring) 

 Ondergrondse ring rond Lennik 

 Vlot en frequent openbaar vervoer 

● Geografische ligging : + 

aanwezigheid van Marktplein: relatief bloeiende Markt 
alles is er voor handen 
alles is nabij 
veel mogelijkheden school + ontspanning (verenigingsleven) + winkels dichtbij 
gezellige kleinschaligheid en toch vlakbij de hoofdstad 
goede ligging 

● Lennik is landelijk 

 Landelijkheid en toch is alles dichtbij 

 Landelijke karakter 

● Voor mij is Lennik een bruisende gemeente waar ik graag woon 
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 Als inwijkeling voel ik mij Lennikenaar 

 Lennik heeft alle troeven voor zijn burgers 

 Goed om te leven 

 Leuke dorpen waar veel mensen elkaar nog kennen 

 Mooie dorpskernen 

 Vlug opgenomen worden in de gemeenschap 

 Respect voor deelgemeenten 

● Herkenbaarheid en authenticiteit 

● Een vriendelijke gemeente 

 Vriendelijkheid mensen 

 Sociale contacten nog aanwezig 

 Verdraagzame mensen 

 Blije en gelukkige mensen 

● Een plek met veel talent 

● Er leven veel ideeën en initiatieven in Lennik waar buurgemeenten jaloers op kunnen 

zijn 

● Handelskernvernieuwing 

● Meer aandacht voor fietsers vragen 

 Autovrije centra met veilige fietsvoorzieningen 

● Roemrijk sportverleden (volleybal) 

● Mijn sociaal netwerk → woon hier al gans mijn leven 

● Nog een zelfstandige gemeente die groen is gebleven waar de dorpskernen 

geoptimaliseerd zijn, zodat landbouw en natuur behouden bleven.  

 Open ruimte, landschap koesteren en bewaren 
● Team bekwame mensen, niet 1 persoon 
● Dorpsheld: Gronckelman 
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