
Hier

‘Meer natuur, korte 
keten en 
klimaatneutraliteit 
centraal: op naar een 
duurzaam Lennik .’

EEN TERUGBLIK OP 14/10: 
EEN GROENE GOLF IN LENNIK 
Een euforietje, kort nagenieten, 

heimelijke binnenpretjes. Mochten 
we even op de avond van de 

verkiezingen? Hopelijk vergeven 

jullie het ons.

Via deze weg willen we jullie -  711 (!) 

groene kiezers - nogmaals één voor 

één welgemeend bedanken voor het 

vertrouwen. Jullie hebben ons van de 

kelder naar  twee zetels in de 

Lennikse gemeenteraad gehesen. 

GROEN IS DE STERKST 
GROEIENDE PARTIJ IN LENNIK.
Door de manier waarop de kiezer de 

kaarten geschud had, kregen we de 

sleutel in handen. Na  weken van 

gesprekken tot in de nachtelijke uren, 

terugkoppelen met de achterban, 

wikken en wegen, viel de puzzel plots 

in elkaar. We kozen uiteindelijk voor 

een progressieve coalitie met LB 

en CD&V. 

WERK MAKEN VAN EEN BETER 
EN DUURZAMER LENNIK
Wij willen de handen uit de mouwen 

steken. De andere keuze die ons 

restte, was in de oppositiezetels met 

het vingertje zwaaien en een 

onbestuurbaar Lennik creëren. 

Bij de coalitiegesprekken  zijn 

concrete afspraken gemaakt over een 

nieuw beleid.

Daarbij staan participatie en 

transparantie centraal. Lees verder 

in dit krantje over ons project 
'Duurzaam Lennik 2030'.

We kijken ook graag uit naar het 

constructieve ‘duel’ met de oppositie. 

We hebben goesting in de weg 

vooruit. Samen maken we het beleid 

in Lennik menselijker, eerlijker en 

gezonder. Voor minder doen we het 

niet! 

in Lennik

Groene golf in Lennik

Duurzaam Lennik 2030

Red eens een moeras

© Groen LennikTwee fiere Groen-mandatarissen: met An Lovato 
(gemeenteraadslid) en Hendrik Schoukens (Groen-schepen).
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 Duurzaam Lennik 2030
DUURZAAME ONTWIKKELINGSDOELEN ALS LEIDRAAD

Duurzaam Lennik 2030 is het ambiteuze project dat we de komende 

beleidsperiode willen realiseren. Het coalitie-akkoord stelt de 
zogenaamde duurzame ontwikkelingsdoelen centraal.  Wij willen 

Lennik duurzaam maken tegen 2030. Dat is de streefdatum die ook de 

Verenigde Naties (VN) voorop stellen.

People: Het akkoord zet sterk in op bestrijding van kinderarmoede en de 

integratie van nieuwkomers. De bedoeling is om niemand achter te laten, zeker 

niet mensen in nood.

Planet:  We streven ernaar om van Lennik een klimaatneutrale gemeente te 

maken die een voortrekkersrol speelt in hernieuwbare energie, waterzuivering  

en dierenwelzijn. We maken werk van een ecologisch netwerk, waar 

natuurherstel en bosuitbreiding de ordewoorden zijn. En we de bescherming 

van de open ruimte voorrang geven.
Prosperity (welvaart):  We zetten in op duurzame groei, met verdere 

stimulansen voor de lokale handel en korte keten-landbouw. Fietsveiligheid 

wordt dé prioriteit binnen het mobiliteitsbeleid. Met aandacht voor bijkomende 

fietspaden, schoolstraten en autodelen.

Peace:  De gemeente maakt verder werk van internationale 

ontwikkelingssamenwerking door actief te werken rond de Noord-

Zuidproblematiek, samen met de GROS. 

Partnership: De inspraak van de burger vormt de kernpijler van het 

toekomstige duurzaam gemeentelijk beleid.  We gaan voor een activatie en 

herwaardering van de bestaande adviesraden en zetten in op buurttafels. 

De duurzame  ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) zullen ook van Lennik een duurzame gemeente maken. PLAN+ / Wim Van Mello
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Maak kennis met de Groen 
mandatarissen voor Lennik

RED EENS EEN MOERAS!

Dankzij een broodnodige tussenkomst van Groen Lennik wordt het 

kaalsgeslagen moerasgebied, gelegen tussen de Trambedding en de 
Lindeveldweg in Sint-Martens-Lennik, voorlopig niet verder aangetast. 

Ooit was het Vlaamse landschap bezaaid met drassige graslanden en 

moerassen. De voorbije decennia is heel wat van dit natuurschoon drooggelegd 

voor landbouw- en bouwdoeleinden. Vlakbij de kerk van Sint-Martens lag er 

nog wel een mooi stukje drassig grasland dat de voorbije jaren was uitgegroeid 

tot waardevol moerasgebied. Enkele decennia terug had men van dit terrein 

ooit nog akker willen maken, met weinig succes. Het gebiedje is dan ook 

uitgegroeid tot een spontaan stukje wildernis, gelegen tussen de twee 

dorpskernen in hartje Lennik. Mooier kon haast niet. 

De eigenaar besloot deze zomer om het gebied te onderwerpen aan een totale 

kaalslag. In enkele luttele uren was alles verdwenen wat dit gebied zo deed 

stralen. Het moerasbosje werd gekapt, de rietvelden met de grond gelijk 

EERSTE GROENE SCHEPEN!

2500 kiezers in Lennik, Roosdaal, 
Pepingen en Gooik. GROEN 

PAJOTTENLAND IS GOED 

GELANCEERD met telkens 2 

verkozenen in Roosdaal en Lennik. 

Ook in Gooik en Pepingen scoorde 

Groen behoorlijk, maar kwamen 

we net enkele tientallen stemmen 

te kort voor een zetel. Ook een 

heel goede score voor de 

provincie, waar Groen meer dan 

100 000 kiezers haalt en met 

Stefanie De Bock als nieuw 

provincieraadslid uit Pepingen. Zin 

om mee te doen? Laat iets weten! 

De Ark van Pollare is naar Lennik 

verhuisd. Enkele Groen-leden 

hebben ook even meegeholpen 

met de inrichting van het nieuwe 

stekje. Met Groen hebben we ook 

de eerste schepen bevoegd voor 

dierenwelzijn in Lennik. We hopen 

werk te maken van een 

VOORUITSTREVEND BELEID 

INZAKE DIERENWELZIJN, waarbij 

samenwerking met dierenasielen 

en de aanpak van zwerfkatten 

centraal staan. 

Het belang van erfgoed in een 

gemeente als Lennik staat buiten 

kijf. Met Groen willen we inzetten 

op een VERDERE 

INVENTARISATIE VAN DE 

WAARDEVOLLE GEBOUWEN EN 

SITES BINNEN ONZE GEMEENTE 

en op ruimere bewustwording. 

Lennik zal verder inzetten op de 

samenwerking met de Erfgoedcel 

Pajottenland Zennevallei. Het 

BREUGHELJAAR 2019 vormt een 

hefboom voor 6 jaar met proactief 

erfgoedbeleid.

HET BELANG VAN BUURTNATUUR SPREEKT VOOR 
ZICH. MET GROEN IJVEREN WE VOOR NATUUR-
STEWARDS DIE EEN TUSSENPERSOON KUNNEN 
VORMEN TUSSEN EIGENAAR, OVERHEID EN BUURT.

Contacteer ons:

hendrik.schoukens@lennik.be
an.lovato@lennik.be

gemaakt en de drainagepijpen werden 
geopend. Voor Groen was de maat 

vol. Zeker omdat de eigenaar hiervoor 

niet  de vereiste vergunningen bezat. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos 

legde de werken stil en beval het 

herstel in de oorspronkelijke 

toestand. Hoewel de eigenaar niet 

akkoord was, werd deze beslissing 

half december bevestigd door de 

minister.  De minister oordeelde dat er 

op het terrein strikt beschermde 

vegetatie aanwezig was die 

behouden moet blijven. 

Het gebied blijft voorlopig beschermd 

en kan zo aan de samenleving zijn 

waardevolle ecosysteemdiensten 

blijven aanbieden: CO2-opslag, 

biodiversiteit, waterbuffering en 

natuurbeleving.

Wij volgen het dossier met argusogen 

verder op!

De verkiezingen van 14 oktober 
leverden een onverhoopt positief 

resultaat voor Groen op. Twee 

gemeenteraadsleden en de eerste 

Groene schepen in het 

Pajottenland. 

Hendrik Schoukens is al sinds jonge 

leeftijd gepassioneerd door de natuur. 

In zijn 12-jarige loopbaan als advocaat 

heeft hij in vele zaken de belangen 

van de natuur behartigd. Terwijl hij 

zich als onderzoeker aan de UGent  

verdiepte in het Europese milieurecht.

Hendrik zal als schepen bevoegd zijn 

voor duurzame ontwikkeling, 

leefmilieu, ruimtelijke ordening, 

erfgoed, dierenwelzijn en trage 

wegen.

An Lovato kan bogen op een carrière 

van veertig jaar als diëtiste. An is één 

van de drijvende krachten achter het 

Lennikse 11.11.11-comité en vroeger ook 

bij de Wereldwinkel. Sinds haar 

pensioen  wijdt ze zich volledig aan de 

ondersteuning van het Keniaanse 

weeshuis KEBENE. 

An zal haar sociale hart kunnen 

uitleven in de gemeenteraad en in het 

bijzonder comité voor de sociale 

dienst.



GROEN

Dit jaar hielden Groen en Ecolo voor het eerst sinds hun oprichting samen een 
nieuwjaarsreceptie. ‘Deze gezamenlijke receptie is een mooi symbool voor 
onze groene as’, vinden voorzitters Meyrem Almaci (Groen) en Jean-Marc 
Nollet (Ecolo). ‘En dit jaar willen we de samenwerking nog versterken.’

Want de groene golf op 14 oktober strekte zich uit over heel het land, van 
Oostende tot Namen en van Amay tot Zwijndrecht. ‘Zondag 14 oktober was 
een onvergetelijke groene zondag’, speecht Meyrem. ‘Nog nooit hadden onze 
partijen zoveel raadsleden, schepenen en burgemeesters. Maar het was 
niet alleen een zege van Ecolo en Groen. Het was nog meer een zege van de 
bewustwording. Meer en meer mensen beseffen dat het zo niet verder kan. 14 
oktober was een fenomenale stap, maar het was maar de eerste stap.’

‘2019 wordt het jaar van de ommekeer’, gaat Meyrem verder. ‘Opnieuw loze 
beloften voor het klimaat? Dat pakt niet meer: wij willen een klimaatwet die 
onze doelstellingen bindend maakt. Kinderen die opgroeien in armoede en met 
een lege boterhammendoos naar school moeten? Onaanvaardbaar: wij gaan 

2019, HET JAAR VAN DE OMMEKEER

kinderarmoede écht halveren. De facturen doorschuiven naar gewone mensen? 
Gedaan ermee: wij laten de rijksten eindelijk een eerlijke bijdrage leveren.’

‘Wij hoeven geen schrik te hebben van de toekomst,’ besluit Meyrem, ‘want 
we maken die gewoon zelf. Echte verandering komt van onderuit, van de 
burgers. Kijk naar de klimaatbetogers en de gele hesjes. Als politici eindelijk 
samenwerken in plaats van tegenwerken, is er veel mogelijk. Als de groene 
en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken. 
Ja, dan maken we op 26 mei de ommekeer waar en vormen we een ambitieuze 
klimaatregering met een sociaal hart.’

© ID/Bas BogaertsMeyrem Almaci slaat de handen in elkaar met Jean-Marc Nollet: ‘Als de groene en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken’

‘Een ambitieuze klimaatregering 
met een sociaal hart,  
dát is een ommekeer’
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FEDERAAL PARLEMENT
JESSIKA SOORS
30 jaar - Vilvoorde 

Nieuwkomer Jessika Soors is nu 
nog deradicaliseringsambtenaar in 
Vilvoorde. Haar expertise bracht haar 
tot bij het team van president Obama. 
Nu kiest ze voor de politiek. ‘Een 
logische stap. Ik heb gezien wat er 
structureel anders kan. En dat is wel 
wat, van klimaat tot asiel en migratie.’

VLAAMS PARLEMENT
AN MOERENHOUT
35 jaar - Leuven

An Moerenhout strijdt tegen armoede 
en voor betaalbare woningen. Vóór 
een goed integratiebeleid en tégen 
ministers die racisme relatief vinden. 
‘De Vlaamse regering is te hard voor 
mensen in een kwetsbare situatie. Ik 
breng graag een krachtige menselijke 
stem in het Vlaams Parlement.’

MAAK KENNIS MET ONZE  LIJSTTREKKERS

EUROPEES PARLEMENT
PETRA DE SUTTER
55 jaar - Horebeke

Fertiliteitsexperte Petra De Sutter is vastberaden om Europa 
sterker te maken. ‘Europa is niet aan Orbán, Salvini en Francken 
maar aan de klimaatbetogers, gele en groene hesjes, vakbonden 
en mensenrechtenactivisten. Ons optimisme is onze sterkte. 
Samen maken we Europa menselijker, eerlijker en gezonder.’

Vanop plaats 2 gooit huidig parlementslid Bart Staes zijn gewicht in de 
strijd om een tweede zetel in het Europese Parlement binnen te halen.

Maak jij samen met onze lijsttrekkers van 2019 het jaar van de ommekeer? 
Sluit je aan bij onze 12.000 doeners op www.groen.be/wordlid 

Vele tienduizenden scholieren 
kwamen de afgelopen maanden op 
straat en eisten meer klimaatambitie 
van de regering. Federaal 
fractieleider Kristof Calvo (Groen) 
is apetrots dat de klimaatgeneratie 
opstaat. ‘Jongeren pikken het niet 

langer dat ze met een kluitje in het 
riet gestuurd worden’, legt hij uit. 
‘De echte spijbelaars zitten in de 
regering. Ons land haalt geen enkele 
klimaatdoelstelling. Sterker nog: 
de uitstoot stijgt weer! De jongeren 
die nu op straat komen, willen geen 
woorden meer, maar daden.’

Vlaams fractieleider Björn Rzoska 
treedt hem bij. ‘Vlaams minister 
van Leefmilieu Joke Schauvliege 
maakt gekke bokkensprongen om 
de klimaatgeneratie te recupereren, 
maar de realiteit is dat ze jarenlang 
niets heeft gedaan voor het klimaat.’

Kristof is er zeker van: 2019 wordt 
het jaar van de ommekeer voor het 
klimaat. ‘Dit jaar zet de groene golf 
woorden eindelijk om in daden. Dit 
jaar vormen we een klimaatregering 
die een bindende klimaatwet stemt.’

DE KLIMAATGENERATIE STAAT OP

Kristof Calvo: ‘Dit jaar vormen we een klimaatregering met een sociaal hart’

‘De klimaatgeneratie wil geen 
woorden meer, maar daden’



ONZE PROVINCIEFRACTIE

Op 3 december  werd de nieuwe 

provincieraad van Vlaams-Brabant 

geïnstalleerd. Dankzij meer dan 

106.000 stemmen telt de fractie van 

Groen in de nieuwe provincieraad 

zomaar even 6 leden! Jammer genoeg 

zitten we deze legislatuur in de 

oppositie. 

Groen zal er ook vanuit de oppositie 

over waken dat de Vlaams-Brabantse 

groepsaankopen behouden blijven. 

Die groepsaankopen zijn gericht op de 

energiezuinige renovatie van 

woningen. Vlaams-Brabanders 

kunnen aan scherpe prijzen bij lokale 

aannemers dakisolatie, muurisolatie, 

hoogrendementsglas of 

zonnepanelen kopen. Met die 

groepsaankopen creëren we 

verbinding tussen klant en 

ondernemer, én we zorgen voor werk.

Voor dit model heeft Groen in de 

deputatie gestreden. Met deze 

groepsaankopen versterken we de 

Vlaams-Brabantse bedrijven én 

bewijzen we dat wat goed is voor de 

ecologie ook goed is voor de 

economie.

NOBELPRIJSWINNAAR 
DENIS MUKWEGE 

De voorbije jaren werkte de 

provincie Vlaams-Brabant 

intensief samen met het 

ziekenhuis van Dr. Denis Mukwege 

in Panzi nabij Bukavu in de 

Democratische Republiek Congo. 

Groot was onze blijdschap dan ook 

toen we in oktober 2018 vernamen 

dat Dr. Mukwege de prestigieuze 

Nobelprijs voor de vrede won. In 

zijn ziekenhuis hebben Dr. 

Mukwege en zijn personeel al 

duizenden patiënten behandeld 

die slachtoffer zijn geworden van 

seksueel geweld. 

Mensen als Dr. Mukwege 

versterken ons geloof dat het 

anders kan, ook in Congo. 

KLIMAAT: BELGIË MAG NIET ACHTER BLIJVEN!

Met een vreedzame mars in Brussel lieten meer dan 75.000 mensen weten dat 

ze van de overheden in ons land dringend een meer effectief klimaatbeleid 

verwachten. Op de klimaattop van 2018 in Katowice in Polen onderstreepten 

wetenschappers nog maar eens hoe weinig tijd ons rest om de opwarming van 

de aarde tot 1,5° C te kunnen beperken. "Het federaal parlement kon niet 

achterblijven", zegt federaal parlementslid Anne Dedry, "en midden in de 

regeringscrisis diende voorzitster Meyrem Almaci namens de Ecolo-

Groenfractie een resolutie in opdat België een ambitieuzere koers op vlak van 

klimaat zou varen". "Het voorstel kreeg veel steun, maar helaas niet van N-VA", 

vervolgt An Moerenhout, Vlaams parlementslid. Zij betreurt vooral dat 

Vlaanderen zich in Katowice niet achter de ‘High Ambition Coalition’ schaarde. 

Dat is een samenwerking van Europese landen die meer maatregelen willen 

nemen tegen 2020 om vaart te zetten achter de aanpak van de 

klimaatverandering. Groen wil meer daadkracht op vlak van klimaat.

"We moeten nu alles op alles zetten om de klimaatverandering te stoppen", 

stelt provincieraadslid Tie Roefs. In Nederland heeft de overheid al 

verschillende sectoren rond de tafel gebracht om na te denken over hoe ze 

samen de CO2-uitstoot met 49% tegen 2030 en zelfs met 95% tegen 2050 

kunnen laten dalen. Aan de vijf Nederlandse klimaattafels over mobiliteit, 

landbouw/landgebruik, industrie, bebouwde omgeving en elektriciteit namen 

bedrijven, ngo’s en overheden plaats om overleg te voeren over de benodigde 

maatregelen. In Vlaanderen en Belgë moeten we dringend het voorbeeld van 

Nederland volgen. Een succesvolle aanpak van de klimaatverandering vraagt 

meer interbestuurlijke samenwerking en de inzet van ons allemaal. 

REGIONAAL

© Wim Van de Velde

© Tie Roefs

© Provincie Vlaams-Brabant 

"We moeten dringend het voorbeeld van Nederland 
volgen"
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Een historisch moment

Een fiere Groen-ploeg was aanwezig 
om Hendrik en An een steuntje in de 

rug te geven op de 

installatievergadering. Onder het 

nauwlettend toezicht van onze 

kersverse voorzitter Gauthier Arits 

legden de Groen verkozenen de eed 

af. Waren ook op de afspraak enkele 

andere leden van de kerngroep van 

Groen: Stijn, Els, Stef, Paul en Geertje. 

1 Inspraak over de vergroening van 

de Markt
De vergroening van de Markt is een 

idee dat door het vorig bestuur werd 

gelanceerd. Hoewel wij de filosofie 

erg genegen waren, vonden we het 

jammer dat er niet meer inspraak was 

voorzien. Met de organisatie van een 

heuse infomarkt werd nu aan elke 

Lennikenaar de mogelijkheid gegeven 

om zich uit te spreken over de 

voorliggende plannen.

2

Veilige mobiliteit staat centraal

Net voor de verkiezingen 
organiseerde Groen Lennik enkele 

acties voor meer verkeersveiligheid in 

Lennik. Zo stelden we voor om van de 

Krommestraat een schoolstraat te 

maken en werk te maken van een 

Mobiliteitsraad. De komende jaren 

willen wij deze ambities in daden 

omzetten.

3

Klimaatmars

Groen Pajottenland was – samen met 
75.000 andere deelnemers – ook 

present op de Klimaatmars in Brussel 

op 2 december. Ook Groen Lennik zet 

verder in op het bereiken van CO2-

reducties binnen Lennik en in het 

ruimere Pajottenland. Dit alles binnen 

een streven naar klimaatneutraliteit.

4
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Doeners uit Lennik lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

VALENTIJNSRECEPTIE GROEN
VRIJDAG 22 FEBRUARI OM 20U

ZONNESTRAAL, KROONSTRAAT 46, LENNIK

Je bent van harte welkom op de Valentijnsreceptie van Groen
Pajottenland. Kom langs en maak kennis met andere

geïnteresseerden uit het hele Pajottenland.
We worden verwelkomd door Sara Matthieu en Hendrik Schoukens.

Sara Matthieu is gemeenteraadslid voor Groen in Gent en fractieleider
van Groen-Ecolo in het Brussels parlement. Ook is ze kandidaat voor

het Europees parlement.

Hendrik Schoukens is de eerste Groene schepen in het
Pajottenland. Hij gaat in Lennik aan de slag met de

bevoegdheden ruimtelijke ordening, milieu en
inspraak

Groen Lennik 
Hendrik Schoukens

Dorp  12

1750 Sint-Martens-Lennik

lennik@groenpajottenland.be

www.groenpajoottenland.be

     www.facebook.com/groenpajottenland

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




