
EEN GROENER LENNIK MAAKT 
GELUKKIGER



Groen maakt gelukkig. Meer natuur is niet alleen goed voor 
ons mentaal welbevinden, het is ook noodzakelijk voor de 
toekomst van onze planeet. Met Groen Lennik willen we 
strijden voor een Pajottenland waar de natuur en 
duurzaamheid centraal staan. Want het kan beter.

Samen met jou maken we van Lennik een nog fijnere plek om te 
leven. Een zelfbewust en duurzaam Lennik dat niet ten prooi valt 
aan de eisen van bouwpromotoren. Met meer speelnatuur, 
volkstuintjes, parken en bossen. Met meer fietspaden, 
fietsstraten en betere busverbindingen naar de omliggende 
stations. Met meer steun voor biologische landbouw en goede 
sociale voorzieningen, voor jong en oud, arm en rijk.

Kies met Groen voor een menselijker, eerlijker en groener Lennik. 
Met jouw steun en ideeën geraken we verder. 
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WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

In Lennik is het fijn wonen. Toch heerst er bezorgdheid over 
de toekomst van onze gemeente, die stilaan volgebouwd 
raakt. Groen kiest voluit voor een duurzaam Lennik.

In Lennik voelt iedereen zich thuis. We creëren 
groene ontmoetingsplaatsen, zoals parkjes en 
volkstuinen, waar je een praatje kunt slaan. 
Buurtcomités en verenigingen krijgen alle steun.

Lennik heeft een bruisend verenigingsleven. Dat 
moet zo blijven. Groen wil oplossingen voor de 
infrastructurele noden. De duurzame invulling van 
het Vetkot als multifunctionele feestzaal en de 
toekomst van de sporthal komen op de agenda.

Onze dorpskernen leven nog. Wij geven fietsers en 
voetgangers voorrang en maken werk van 
fietsstraten en betere busverbindingen met onder 
meer Ternat. Samen met de handelaars, scholen en 
bewoners vergroenen we de dorpscentra verder.

 Wat maakt jou gelukkig? De resultaten 
van het grote buurtonderzoek lezen als 
een groene liefdesverklaring.

De ideale buurt is groen, rustig en 
verkeersveilig. Met gezonde lucht, een 
bruisende kern en ruimte voor 
ontmoetingen. 

Dat is precies waar wij op inzetten: we 
vergroenen de openbare ruimte, geven 
voetgangers en fietsers voorrang, investeren in 
betaalbare woningen. Een gemeente op maat 
van de inwoners. Alle inwoners.

MENSELIJKER



WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

EERLIJKER GROENER

Elke Lennikenaar moet een eerlijke kans krijgen om zijn 
dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat 
is waar politiek om draait. Wij steunen iedereen die mee 
aan een eerlijker en socialer Lennik wil bouwen en 
houden rekening met de stem van de adviesraden.

Lennik heeft nog heel wat natuur en open ruimte. Maar 
die staan onder toenemende druk. Wij willen meer natuur 
op wandelafstand. De bestaande open ruimte wordt 
beschermd, terwijl werk wordt gemaakt van meer 
toegankelijk bos.

Jij bepaalt mee hoe het Lennik van de toekomst eruit 
ziet. Groen ijvert voor meer inspraak. De burger is 
geen tegenstander maar een medestander, die mee 
aan de tekentafel mag zitten.

Lennik is Parijs niet, en toch kunnen we het verschil 
maken voor het klimaat. We leggen de focus op 
hernieuwbare energie, waarbij iedereen in de winst 
deelt. We maken werk van windenergie op Pajots 
niveau. We stimuleren autodelen en repaircafés.

Armoede en eenzaamheid zijn vaak onzichtbaar. Voor 
Groen telt iedereen mee, welke huidskleur of 
nationaliteit je ook hebt. Wie hulp nodig heeft, krijgt 
financiële steun en begeleiding. We strijden tegen 
kinderarmoede. Jong en oud moeten weer bij elkaar 
gebracht worden.

Wij plannen een gemeentepark, met groene vingers 
langs de trambedding en de Veldstraat. De Markt van 
Lennik wordt een groene ontmoetingsplaats. We 
richten speelbossen, zwemvijvers en volkstuinen in, 
in en rondom de dorpskernen.

Iedereen heeft recht op een betaalbare woning, of je 
nu wilt kopen of huren. Inbreiding van de dorpsker-
nen is een speerpunt in het licht van de betonstop, 
maar wel met aandacht voor de omgeving. We geven 
voorrang aan klimaatneutrale projecten.

We willen de open ruimte in Lennik beschermen. Zo 
wordt verder natuurverlies vermeden. Samen met de 
natuurverenigingen werken we een systeem van 
natuurvoogden uit voor het behoud van buurtnatuur. 
We promoten biolandbouw en zien landbouwers als 
partners.



LENNIK
www.groenpajottenland.be/lennik

1  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

2  VAN DER AUWERA Fons 
Busbestuurder, Deurne,  
63 jaar

3  AL BACHIRI Mektoub 
IT-leraar, Scherpenheuvel-
Zichem, 23 jaar

4  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

5  VAN DER AUWERA Fons 
Busbestuurder, Deurne, 
63 jaar

6  AL BACHIRI Mektoub 
IT-leraar, Scherpenheuvel-
Zichem, 23 jaar

7  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

8  VAN DER AUWERA Fons 
Busbestuurder, Deurne,  
63 jaar

9  AL BACHIRI Mektoub 
IT-leraar, Scherpenheuvel-
Zichem, 23 jaar

10  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

11  VAN DER AUWERA Fons 
Busbestuurder, Deurne,  
63 jaar

SCHOUKENS  Hendrik
Onderzoeker en advocaat, Sint-Martens-
Lennik, 36 jaar, bezig met natuurbeleid en 
ruimtelijke ordening

LOVATO An
Gepensioneerd diëtiste, Eizeringen, 62 jaar, 
jarenlang actief in 
ontwikkelingssamenwerking

KEMPENEER Freddy
Journalist, Sint-Martens-Lennik,  60 jaar, 
actief voorvechter van meer inspraak bij 
gemeentelijk beleid

VAN VLAENDEREN  Fabi
Zorgpartner bij Familiehulp Zuid-West-
Brabant, Sint-Kwintens-Lennik, 53 jaar, 
fervent fietster en sociale duizendpoot

VAN ONSEM Stijn
Ambtenaar Vlaamse Milieumaatschappij, Sint-
Kwintens-Lennik, 33 jaar, bezig met natuur en 
waterkwaliteit en de link met landbouw

VAN LEMBERGEN Els
Financieel beheerder, Sint-Kwintens-Lennik, 
51 jaar, bezig met betere mobiliteit in functie 
van de zwakke weggebruiker

MERCKX Jef
Student, Eizeringen, 26 jaar, jonge en 
gedreven groene kracht in Lennik met een 
duurzame blik op de toekomst

ESTERCAM Geertje
Gepensioneerd, Sint-Martens-Lennik, 
voorvechter van meer groen en 
verkeersveiligheid in het Pajottenland.

ARITS Gauthier
Clinical Research Associate, 57 jaar, hecht 
belang aan een transparant en 
toekomstgericht gemeentebeleid.

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.


Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


www.groenpajottenland.be/doe_mee

GROENE BLIK OP HET PAJOTTENLAND

Groen kijkt verder dan de eigen kerktoren 
en vanuit Groen Lennik werken we samen 
met de buurtgemeenten. We pleiten 
sowieso voor veel nauwere samenwerking 
tussen de Pajotse gemeenten Bever, 
Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, 
Pepingen en Roosdaal.

Zo tillen we elkaar op en zetten we 
samen stappen vooruit 

Groen heeft concrete plannen voor meer 
streeksamenwerking: de Verenigde 
gemeenten van het Pajottenland. Dat is 
belangrijk, omdat er heel wat gemeen-

schappelijke uitdagingen zijn die de kleine 
Pajotse gemeenten steeds moeilijker op 
eigen houtje aankunnen. Milieu, mobiliteit, 
cultuur, sport, klimaat, toerisme en zo 
meer zijn allemaal gebaat bij meer 
samenwerking.

Onze voorstellen: bindende afspraken 
tijdens het maandelijks burgemeester-
overleg, intergemeentelijke ambtenaren 
met streekexpertise, verenigingen meer 
laten samenwerken over gemeentegren-
zen, taakverdelingen van sport- en andere 
infrastructuur voor het Pajottenland.
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Met meer dan tien jaar ervaring als milieuadvocaat weet ik dat 
natuurbehoud geen makkelijke opdracht is. Zonder doordacht 
beleid eindigen we met minder groen en natuur. Nochtans wint 
iedereen bij meer natuur. De gemeente heeft een belangrijke rol te 
spelen. Ik wil werk maken van een concreet plan voor de 
bescherming van de open ruimte. Waardevolle buurtnatuur 
kopen we aan en stellen we open voor de bevolking. Een 
gemeentepark rondom het centrum  van Lennik is wenselijk.

Als fervent fietser en sporter ijver ik voor meer fietspaden en 
betere fietsinfrastructuur. Kies samen met mij voor een Lennik 
dat voorrang geeft aan de zwakke weggebruiker.

Mijn jarenlange ervaring als diëtiste heeft het me 
nogmaals duidelijk gemaakt: gezonde voeding is cruciaal 
voor een goed leven. Meer biolandbouw en korteketen- 
verkoop via boerenmarkten, daar ga ik voor.

Mijn jarenlange inzet voor ontwikkelingssamenwerking 
maakt dat ik ook erg veel belang hecht aan de positie van de 
zwakkere in de samenleving. Ook daar kan de gemeente het 
verschil maken.

Als inwoner van Eizeringen wil ik ook dit deel van Lennik 
beter verbinden met het centrum, bijvoorbeeld via een belbus.

In mijn lange loopbaan als journalist heb ik gemerkt 
dat transparantie in het gemeentelijk beleid vaak te 
wensen overlaat.

Met Groen wil ik werk maken van meer inspraak 
voor de burgers bij het gemeentelijk beleid. Of het 
nu gaat over de begroting, bouwdossiers of de 
vergroening van de Markt: de burger moet 
hierover zijn zeg kunnen doen en mee aan tafel 
zitten. 


"INSPRAAK ZORGT VOOR DRAAGVLAK. 
LENNIK IS VAN IEDEREEN"

"LENNIK IS GEBAAT BIJ EEN PLAN DAT 
DE NATUUR EN OPEN RUIMTE BETER 

BESCHERMT"
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HENDRIK SCHOUKENS

AN LOVATO

FREDDY KEMPENEER

Lijsttrekker Lennik, onderzoeker en 
advocaat, 36 jaar, Sint-Martens-
Lennik

Gepensioneerd diëtiste, 62 jaar, 
Eizeringen

Jourrnalist, 60 jaar, Sint-Martens-
Lennik







Elke Lennikenaar van jong tot oud moet 
zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. 
Voetgangers en fietsers krijgen eindelijk 
de ruimte en voorzieningen die ze 
verdienen.

Veilig kunnen fietsen moet weer 
vanzelfsprekend zijn

Groen wil de zwakke weggebruiker weer 
centraal plaatsen in het ruimtelijk beleid. 
De weg wordt ingericht in functie van 
fietsers en wandelaars, wiens veiligheid  
cruciaal is. Met de scholengemeenschap 

zitten we samen om te garanderen dat ook de 
allerkleinsten veilig met de fiets naar schoool 
kunnen. Zo maken we werk van meer en 
betere fietspaden langs de centrale assen in 
Lennik en de N8 (Ninoofsesteenweg). 

In en rondom de dorpscentra leggen we 
fietsstraten aan, deels in functie van de 
schoolgaande jeugd. In die straten hebben 
fietsers voorrang op auto’s. En zo kan 
iedereen weer met een gerust hart de straat 
op. Onder meer de Krommestraat, de Grote 
Vijverselenweg en de Karel Keymolenstraat 
komen hiervoor in aanmerking.

SAMEN MAKEN WE VAN LENNIK EEN FIETSGEMEENTE

NATUUR VOOR IEDEREEN: OOK DAT IS DE 
BETONSTOP

Het is in Lennik nog goed wonen. Wij 
hebben nog open ruimte en wat bossen.  
Maar de voorbije jaren swingde het aantal 
nieuwbouwprojecten de pan uit. Het leek 
wel alsof de bouwpromotoren aan de macht 
waren in Lennik. En waar inbreiding van de 
dorpskern nuttig is in het kader van de 
betonstop, rees de vraag waarom een 
aantal niet-duurzame projecten alsnog 
vergund raakte, soms zelfs tegen het 
negatief advies in van de eigen 
administratie. 

Voor Groen is het duidelijk: Lennik heeft 
nood aan een voldragen visie op de omgang 
met natuur, open ruimte en de betonstop. 
Wij stellen voor om een aantal 

woonreservegebieden, onder meer aan de 
Veldstraat, definitief te vrijwaren voor 
bebouwing, met schadevergoeding voor de 
getroffen eigenaars. 

Groen zal samen met de burgers en 
natuurverenigingen werk maken van een 
plan gericht op de bescherming van de nog 
resterende natuur en open ruimte. Zo is 
voor iedereen duidelijk wat waar kan.

Groen kiest voor buurtnatuur, speelbossen 
en volkstuintjes. We richten een systeem 
van natuurvoogden in, die zorgen voor 
betere informatiedoorstroming over minder 
bekende natuur. We integreren natuur in 
het landbouwbeleid.

Een plan voor de bescherming van de 
natuur in Lennik

VERENIGINGEN IN DE 
KOU?

Lennik heeft een bruisend 
verenigingsleven. Maar heel wat 
verenigingen kampen met de nodige 
infrastructurele problemen. 
Sportterreinen die zonevreemd zijn, 
een verouderde sporthal en een 
gebrek aan moderne feestzaal zijn 
slechts enkele van de terugkerende 
knelpunten. Veel werken lopen 
vertraging op. Dat is onaanvaardbaar.

Nieuwe infrastructuur is aan de 
orde

Vanuit Groen willen we met open 
vizier de uitdagingen aangaan. We 
geven rechtszekerheid aan  
sportclubs en bestuderen de kostprijs 
van een vernieuwde sporthal en de 
inrichting van het Vetkot tot 
multifunctionele feestzaal.




