
Meerjarenplan 2020-2025

Lennik, hart van het Pajottenland, 
verbindt burgers in een duurzame 

gemeente



Hoe kwam het tot stand?

• Beleidsplan van het nieuwe bestuur

• Interne en externe 
omgevingsanalyse

• Duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen 
Verenigde Naties

• Bijdragen burgers, verenigingen via 
participatietraject ‘Lennik aan zet’



• Alle Lennikenaren konden ideeën en 
voorstellen indienen rond 

Participatietraject 
Lennik aan zet?

Dienstverlening Klimaat

Mobiliteit Openbare ruimte

Ondernemen Veiligheid

Vrije tijd Wonen

Zorg Onderwijs 



• 287 voorstellen ingediend via

–www.lennikaanzet.be

–postkaart

– flitsinterviews

– toekomstdag

Participatietraject 
Lennik aan zet?

85% van de ideeën werden 
weerhouden in het meerjarenplan

http://www.lennikaanzet.be/


• 5 populairste ideeën:

–Creëren van nieuwe ontmoetingsplaatsen

–Vergroten veiligheidsgevoel en 
optimaliseren van sport- en 
jeugdinfrastructuur

–Vergroenen van de kern: elke boom telt

– Investeren in veilige schoolomgevingen

–Verbondenheid versterken en sociale 
uitsluiting voorkomen: bv repair café

Participatietraject 
Lennik aan zet?



• Rode draad:
‘De Lennikenaar ziet Lennik in 2030 als een 
groene en aangename woongemeente met 
een grote verbonden- en verdraagzaamheid 
die aangesterkt wordt door vele nieuwe 
ontmoetingsplekken en moderne (sport/ 
jeugd) infrastructuur. Tegen 2030 groeit 
Lennik verder uit naar een goed bereikbaar, 
maar autoluw groen centrum met gezellige 
en sterke lokale diensten- en handelskern.’

Participatietraject 
Lennik aan zet?



• Meerjarenplan wordt gerealiseerd

–Zonder belastingverhoging

–Met behoud logistieke en financiële 
ondersteuning verenigingen 

Meerjarenplan 20-25

5 strategische 
beleidsdoelstellingen

Actieplannen Acties



1. Lennik voert een sociaal beleid dat mensen verbindt

2. Lennik is een landelijke gemeente die onderneemt 
en bruist met een aangename woonkwaliteit

3. We zetten in op een proper, groen en duurzaam 
Lennik

4. We zorgen voor een veilig Lennik en zetten in op een 
performante, klantgerichte organisatie

5. Lennik is een participatiegemeente en nodigt 
inwoners en partners uit om in samenspraak het 
lokale bestuur verder uit te bouwen

Beleidsdoelstellingen



Lennik voert een sociaal beleid dat mensen verbindt



• Iedereen verbinden en sociale cohesie 
versterken 

• Bestrijden van armoede

• Voorkomen sociale uitsluiting

• Versterken buiten- en naschoolse opvang

• Vergroten aanbod ontmoetingsplaatsen

• Vlotte integratie voor behoud Vlaams 
karakter

Actieplannen



• Oprichten repair-cafe

• Openen tweedehandswinkel en babytheek

• Korting verenigingen

• Nieuwe ontmoetingsplaatsen  

• 2e locatie voor buitenschoolse opvang in SKL

• Bestrijden armoede (VONK)

• Werken aan integratie en taalstimulatie van 
anderstaligen bv. organiseren praatcafé’s

Concrete acties



• Voornaamste geplande investeringen in 20-25

Investeringen

Creëren van ontmoetingsplaatsen 200.000 euro

Buitenschoolse opvang: herinrichting 
bestaande IBO Eizeringen en opening 
2de locatie in Sint-Kwintens-Lennik 

125.000 euro



Lennik is een landelijke gemeente die onderneemt 
en bruist met een aangename woonkwaliteit



• Kwalitatief en duurzaam ruimtelijk beleid

– Handelskern en lokale economie stimuleren

• Optimaliseren sport-jeugd infrastructuur

– Logistieke en financiële ondersteuning

– Investeren in cultuur, jeugd, sport, kunst, 
erfgoed,… om beleving en ontspanning in Lennik 
te stimuleren

• Duurzame openbare werken

• Optimaliseren woonbeleid

Actieplannen



• Opmaak RUP Eizeringen

– landelijk karakter, inrichten KMO zone, zonevreemde 
terreinen voetbalclub Sporting Eizeringen, beschutte 
werkplaats)

• Groene kernontwikkeling SKL & SML

• Inzetten op Lennikse festiviteiten

• Nieuwe ontmoetingsplaats jeugd en 
jeugdverenigingen op sportsite Jo Baetens  

• Inzetten op korte keten en fair trade in 
samenwerking met lokale landbouw 

• Handelskern Lennik uitbouwen

Concrete acties



• Verbeteren (sport/ jeugd)infrastructuur: 
voetbalvelden in kunstgras, nieuw jeugdhuis

• Speelnatuur vergroten: speelbos aan de 
sporthal Jo Baetens

• Promoten nieuwe woonvormen

• Inzetten op betaalbaar wonen

• Academie Peter Benoit verder uitbouwen

• Bouw nieuwe gemeentelijke loods 

• Investeringen in toeristisch fietsnetwerk en 
wandelpad (rolstoel en buggy toegankelijk)

• Landmark/kunstwerk ifv toeristische uitstraling

Concrete acties



• Voornaamste geplande investeringen in 20-25

Investeringen

Inrichting speelbos achter sporthal Jo 
Baetens

150.000 euro

Optimaliseren van de sportsite KFC 
Lennik (kunstgrasvelden, kantine,…)

1.000.000 euro

Vernieuwen sportvloer, 
vechtsportmatten en mobiele tribunes 
sporthal Jo Baetens

300.000 euro

Heraanleg Schapenstraat (studie en 
uitvoering)

8.762.172 euro



• Voornaamste geplande investeringen in 20-25

Investeringen

Vernieuwing feestzaal Jo Baetens 1.507.306 euro

Vernieuwbouw Rouwhuis 522.320 euro

Uitbouw Academie 520.000 euro

Bouw nieuwe loods technische dienst 2.250.000 euro

Investeren in toeristisch fietsnetwerk 
en wandelpad toegankelijk voor rolstoel 
en wandelwagen

190.000 euro

Gemeenteschool ‘t Rakkertje 1.000.000



We zetten in op een proper, groen 
en duurzaam Lennik



• Duurzaam mobiliteitsplan zwakke 
weggebruiker

• Afbakenen en beschermen open ruimte 

• Investeren in meer natuur en bos

• Werken aan schoon water en land

• Verhogen dierenwelzijn

• Op naar een klimaatneutraal Lennik

Actieplannen



• Investeren in veilige schoolomgevingen  

• Zorgen voor propere beken door ontkoppeling 
van de riolering (zuiveringsgraad verhogen)

• Lus van veilige fietsstraten in SKL

• Aanleggen fietspad Gustaaf Van der Steenstraat

• RUP open ruimte

• Zonnepanelen op gemeentelijk patrimonium

Concrete acties



• Investeren in natuur en bomen  

• Inzetten op dierenwelzijn: aanpak zwerfkatten

• Inzetten op de verLEDding van de openbare 
verlichting

• Ontwikkelen van een droogte- en erosieplan 

• Herwaarderen van onze bronnen

• Sensibiliseren rond zwerfvuil, afval en het 
gebruik van pesticiden

• Inzetten op mobi punten en deelwagens

Concrete acties



• Voornaamste geplande investeringen in 20-25

Investeringen

Opmaak RUP’s (RUP Eizeringen, open 
ruimte, ….)

250.000 euro

Aanleg fietspad Gustaaf Van der 
Steenstraat

1.650.000 euro

Energiebesparende maatregelen 
gemeentelijke gebouwen
(stookinstallaties vernieuwen, isolatie gebouwen, waterrecuperatie)

1.088.000 euro

Ontkoppeling riolering Hunsel, 
Nellekenstraat, Neerbuzingen, 
Scheestraat

464.535 euro



• Voornaamste geplande investeringen in 20-25

Investeringen

Asbestverwijdering 180.000 euro

Dierenwelzijn 102.000 euro

Strategische grondverwerving voor 
natuur en bos

300.000 euro

VerLEDding van de openbare verlichting 696.428 euro



We zorgen voor een veilig Lennik en zetten in op een 
performante, klantgerichte organisatie



• Vernieuwd gemeentehuis

– Meer klantgerichte en efficiëntere dienstverlening

– Professionalisering organisatie

• Gezond financieel beleid

• Heldere en accurate interne/ externe 
communicatie

• Verhogen veiligheidsgevoel van de burger

Actieplannen



• GEEN BELASTINGVERHOGING

• Communicatie digitaliseren zonder mensen uit te 
sluiten die hier geen toegang toe hebben

• Versterken en uitbreiden ANPR – en 
camerabeleid op nieuwe trajecten  

• Implementeren GAS-wetgeving om overlast en 
zwerfvuil tegen te gaan 

• Structureel opvolgen van klachten en meldingen

• Onthaal als uithangbord: klant centraal via 
professionele en digitale dienstverlening 

Concrete acties



• Voornaamste geplande investeringen in 20-25

Investeringen

Wagen- en machinepark
(Beken –en grachtenfrees, klepelmaaier, haagschaar op tractor, 
zitmaaier, kipkar, …)

439.000 euro

Versterken en uitbreiden van het 
huidige ANPR- en camerabeleid

370.000 euro

Onderhoud wegen 2.000.000 euro



Lennik is een participatiegemeente en nodigt 
inwoners en partners uit om in samenspraak het 

lokale bestuur verder uit te bouwen



• Lennik aan zet

– Burgers betrekken bij lokaal beleid

– Visie participatie concretiseren en samenwerking 
adviesraden hierop aligneren 

Actieplannen



• Organiseren van adviesorganen, werkgroepen 
en een kindergemeenteraad

• Verder uitbouwen digitale burgerparticipatie via 
het platform ‘Lennik aan zet’

• Regelmatig inspraakmomenten met burgers 
organiseren

Concrete acties



Vragen?


