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Wat kan  
gemeente Lennik 

doen om onze
ondernemers 

te helpen?



agenda
01.04.2021

aanwezig 
online via Teams

Evaluatie + stand van zaken genomen maatregelen
 
 o  Analyse coronawaardebon 2020 
 o Implementatie verwenbon & verenigingsbon 2021
 o Vervanging parkeermeters Markt

 

Voorstellen toekomstige maatregelen
 o Ondersteuning horeca
 o Bloementorens 
 o Wifi 
 o  Lennik Inspireert: wanneer inplannen?
 o Mobipunt
 

Varia
 

o  Veerle Borremans
o  Kris Couvent
o  Geert De Cuyper
o  Irina De Knop
o  Isabelle Duerinckx
o  Wim Durang
o  Peter Geeroms
o  Jurgen Groeninckx
o  Jo Heremans
o  Déborah Jacobs
o  Jo Massaer
o  Filip Rooselaers
o  Nicole Seghers
o  Filip Verhaegen
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Evaluatie + stand van zaken
genomen maatregelen 



 coronawaardebon

>>  Elk Lenniks gezin ontving in 2020 een corona-waardebon van € 10

>>  Deze bon was enkel te besteden bij (deelnemende) Lennikse handels- en 
horecazaken t.e.m. 31 december 2020.

>>  2.193 waardebonnen werden ingediend door Lennikse horeca- en handelszaken 
voor een totaal bedrag van € 21.930.

     
   

€ 10

w a a r d e b o n
geldig tot  en met 31 december 2020

inruilbaar bij Lennikse handelszaken 
Handelaars: deze bon innen bij de gemeente Lennik 

geschonken door gemeente Lennik              



>>  Waar besteedden Lennikenaren hun coronawaardebon?  

dierenspeciaalzaak/plantencentrum/ 
tuincentrum = 7,16%

overige =  7,84%

supermarkt = 12%

traiteur/slager/bakker = 43,37%

kapsalon/beauty = 4,1%

mode = 6,7%

horeca =  13,13%

apotheek = 5,43%



 verwenbon

>>  Eind 2020 gaf de werkgroep relanceplan lokale economie aan zeer tevreden te 
zijn met de financiële injectie onder de vorm van de coronawaardebon. Eén van 
de voorstellen ter ondersteuning van de lokale economie was dan ook om dit 
initiatief te herhalen mits een gerichte aanpak.

>>  Uit de analyse blijkt dat het gros van deze financiële injectie (+/- 60 %) 
terecht kwam bij de handelszaken die open bleven o.w.v. hun aanbod van 
essentiële goederen (zoals bv slagers, bakkers, traiteurs/voedingsspeciaalzaken, 
supermarkten, apothekers, ...). Deze sectoren hebben net op financieel vlak minder 
negatieve impact van de Covid-19 pandemie. Daarom is er de vraag naar een 
gerichte ondersteuning voor die sectoren die wel hard getroffen werden (door bv 
verplichte sluiting).



>>  Voorstel: Elk Lenniks gezin ontvangt een verwenbon van € 20 specifiek gericht 
op het thema ‘Verwen jezelf’. Deze bon kan besteed worden bij de Lennikse 
winkels in de hardst getroffen sectoren. Totale injectie van € 80.000.

Handels- en horecazaken die volgens de bepalingen uit het Ministerieel besluit 
van 24 maart 2020  houdende wijziging van het besluit van 23 maart 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
Covid-19 te beperken, verplicht werden te sluiten, kunnen deelnemen aan de 
verwenbonactie.  

Ook de diensten specifiek gericht op het welzijn van personen zoals 
schoonheidsspecialisten, massage- en pedicuresalons, nagelstylisten, personal 
coaches , fitnesscoach, yogacoach,... kunnen deelnemen aan de verwenbon. 

>>  De verwenbon is enkel te besteden bij (deelnemende) Lennikse handels- en 
horecazaken & specifieke diensten na een oproep kort na de heropening van alle 
handels- en horecazaken én tot 3 maand na uitgave. 



 verenigingsbon

>>  Overzicht ondersteuningsmaatregelen Lennikse verenigingen:
 1. Financiële ondersteuning: Vlaamse Regering TOTAAL = €93.993,56
  Berekening en verdeling conform de gemeentelijke subsidiereglementen.  

Het bedrag wordt per sector (sport, jeugd, cultuur en senioren) procentueel bepaald op basis van 
de subsidiebedragen van 2019

 2. Financiële ondersteuning: Lennik via MBP 2020 TOTAAL = €98.075,74

  2.1. Via “we blijven inzetten op Lennikse festiviteiten’: €10.000

   Dit budget werd voorbehouden voor acties n.a.v. de kerst- en nieuwjaarsperiode 2020.

   2.2. Via ‘we zetten in op gemeentelijke evenementen in het kader van de sociale cohesie’: 
€40.350

   Aanbieden van Lennikse waardebon aan Lennikse erkende verenigingen (52 verenigingen met 
in totaal 4906 leden). Lancering bij (her)opening lokale middenstand. Gebruik van waardebon 
voorzien binnen 6 maanden met inning van waarde in 2021. Verdeling via verdeelsleutel 
aantal leden per vereniging: 1 – 20 leden: €200 - 21 – 50: €500 - 51 – 100: €750 - 101 – 250: 

€1250 - +250 leden €2000



>>  € 40.350 ter ondersteuning van de verenigingen zal verdeeld worden onder de 
vorm van een verenigingsbon (zie boven). Op die manier vloeit een substantieel 
deel van de subsidie voor de Lennikse verenigingen terug naar de Lennikse 
handels- en horecazaken.

>>  Bij de vereningsbon wordt er wel geopteerd om, net zoals bij de 
coronawaardebon 2020, de bonnen te besteden bij alle (deelnemende) 
Lennikse handels- en horecazaken. Zo kunnen Lennikse verenigingen toch 
zo breed mogelijk hun toegekende bonnen besteden. De verenigingsbon is 6 
maand geldig na uitgave.

.

     
   



 vervanging parkeermeters

>>  Omwille van de herhaalde problematiek met deze parkeermeters 
heeft de gemeente Lennik aangedrongen bij OPC om de bestaande 
parkeermeters te vervangen door nieuwe parkeermeters.

>>  Stand van zaken: Op 25 maart werden de nieuwe parkeermeters geplaatst 
en zijn deze ondertussen operationeel.

>>  Vraag om ook SMS-parkeren op te nemen. De overeenkomst met de 
huidige parkeerfirma loopt dit jaar ten einde. Bij de opmaak van een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt dit zeker mee genomen in de 
aanbesteding.

>>  Vraag om het aanvragen van parkeerkaarten mogelijk te maken via de 
gemeente Lennik als uitbreiding op online-aanvragen en aanvragen bij de 
parkeerfirma (momenteel in Ninove) .
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Voorstellen

toekomstige 
 maatregelen 



 ondersteuning horeca

>>  Hoe kunnen we horeca verder ondersteunen? 

>>  Terrassen 
  >>  Subsidie voor het plaatsen van terrasafscherming binnen de 

handelskern 2021 vernieuwd
 Sinds 2017 is er geen belasting meer op de inname openbaar domein voor het uitbaten van terrassen. Binnen 
het handelskerngebied SKL wordt gestreefd naar uniformiteit om de beleving en kwaliteit van het centrum te 
versterken. Horecazaken zijn verplicht om te voldoen aan specifieke voorwaarden inzake terrasafscherming en 
parasols. Om deze (verplichte) investeringen te ondersteunen is er voor 2021 een nieuwe subsidie voor het plaatsen 
van deze terrasafscherming.

    
  >>  Vrijdag 26 februari 2021 besliste de Vlaamse Regering tot het 

(tijdelijk) vrijstellen van de omgevingsvergunningsplicht voor 
horecaterrassen (op privaat domein).

“Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig om al dan niet gesloten of 
overdekte terrassen of terrasconstructies te plaatsen bij bestaande, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte 
horecazaken als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:
1° de terrasconstructie wordt volledig geplaatst binnen een straal van dertig meter van het hoofdgebouw van de 
horecazaak;
2° er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering van de terrasconstructie zelf en de strikt 
noodzakelijke toegang tot de terrasconstructie;
3° de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing,een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, 
een aanmerkelijke reliëfwijziging, een wijziging van waterlichamen.
De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, geldt tot en met 31 maart 2022. 
De terrasconstructie en de strikt noodzakelijke toegang ertoe worden vóór 1 mei 2022 verwijderd, tenzij de 
plaatsing inmiddels vergund is of rechtsgeldig beroep gedaan wordt op een andere bepaling van dit besluit.”



 ondersteuning horeca

>>  Fietscafé’s?  Ondersteuning onder de vorm van fietsenstalling, 
reparatiemateriaal, laadpaal,... 

Via Toerisme Vlaams-Brabant is hiervoor een impulssubsidie beschikbaar waarbij 75% van de investering wordt 
terugbetaald tot een maximumbedrag van € 2.500.

>>  Vergroening?  Ondersteuning onder de vorm van plantenbakken,...

>>  Toegankelijkheid?  

>>  Onderzoeken mogelijkheid verlagen onroerende voorheffing huur 
handelspanden.

>>  Het effect van de recente vergroening van de Markt wordt positief 
onthaald. Vraag om beleving en rust centrum SKL maximaal te 
optimaliseren. Meer concreet om zwaar doorgaand verkeer te mijden. In 
die zin werkt de gemeente momenteel al enkele initiatieven uit:

  
  o   In overleg met De Lijn bekijken we hoe we op korte termijn 

enkele quick-wins kunnen bereiken. Het gaat dan in eerste  



instantie vooral om de technische ritten en ‘lege’ bussen via  
een alternatieve route om te leiden. Later volgt dan ook een 
optimalisatie van het overige busverkeer.

  o   In overleg met de omliggende gemeenten wil de gemeente 
Lennik een vrachtwagensluis/tonnagebeperking invoeren tegen 
de zomer 2021.

 

>>  Vraag om belasting op sluitingsuur na 1 uur (tot 3 uur) af te schaffen. Deze 
belasting liep tot eind 2019. Sinds 2020 werd deze belasting afgeschaft.  

>>  Een apart overleg met de horeca wordt ingepland om te overleggen over 
hun specifieke noden.  

 



 Bloementorens

>>  In 2020 werden er 8 bloementorens voorzien op de markt in Sint-
Kwintens-Lennik. 

>>  Voor 2021 willen we een uitbreiding voorzien naar de verschillende 
dorpskernen in Lennik

>> Van 15 mei tot 15 oktober
>> Bloemenmanden (hangend)/Bloembak/Bloementoren



>> EIZERINGEN
 >> 1 bloementoren kerkplein

 >> 5 lantaarnpalen x 2 bloemenmanden



>> GAASBEEK
 >> 6 lantaarnpalen x 2 bloemenmanden



>> SINT-KWINTENS-LENNIK
 >> 1 bloementoren Markt

 >> 4 lichtmasten x 2 bloemenmanden

 >>  2 lantaarnpalen gemeentehuis x 2 bloemenmanden

 >>  Opmerking: Het is belangrijk om er over te waken dat de bebloeming toch 
voldoende aanwezig is, zeker op de uitgestrekte markt. Dit wordt uiteraad 
bekenen in functie van het beschikbare budget. Ook liefst geen inname van 
parkeerplaatsen.



>> SINT-MARTENS-LENNIK
 >> 1 bloementoren bib

 >> 4 lantaarnpalen x 2 bloemenmanden



 Wifi op de Markt?

>>  Via project WIFI4EU subsidies om openbare gebouwen en buitenlocaties 
uit te rusten met WIFI 

>>  Indoor: gemeentehuis, Dekenij, sporthal & feestzaal Jo Baetens, feestzaal 
jongensschool SML 

>>  Outdoor: Markt en terrassen grenzend aan de markt (via een draadloos 
punt naar punt signaal met zender op gevel gemeentehuis) 

>>  Wat vindt de middenstand hiervan? Kan dit een meerwaarde betekenen. Is 
hier nood aan of voorzien veel handelszaken dit reeds zelf?

>>  De werkgroep vindt het voorstel van Wifi op de Markt positief en vindt 
dit een meerwaarde voor het centrum, niet enkel voor de aanwezige 
handelszaken en klanten, maar voor de bezoekers/toeristen/passanten/
jongeren in het algemeen.

>>  Vraag om ook andere buitenlocaties (Masiusplein, kerkplein Eizeringen, 
site Jo Baetens) in overweging te nemen. Het beschikbare budget noopt 
wel om keuzes te maken.  

 



 Lennik Inspireert

>>  Wanneer terug oppikken? 
  >>  najaar 2021?
  >> voorjaar 2022?

>>  Alternatieve vorm? 
  >>  najaar 2021?

>>  Voorstel om dit najaar (eind september) een nieuwe editie van Lennik 
Inspireert te organiseren.

>>  Inzetten op goede communicatie en zeker vasthouden aan de herkenbare 
rode loper. Niet enkel voor de deelnemende handelszaken in het centrum 
van SKL, maar voor heel Lennik zoals reeds uitgewerkt in de vorige editie 
die owv Covid-19 pandemie werd geannuleerd.  

>>  Ook verenigingen bertrekken?
>> Een aparte werkgroep werkt dit project verder uit. 

  



 Mobipunten

>>  Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan 
vervoersmogelijkheden zoals deelwagens, deelfietsen en openbaar 
vervoer, waar die verschillende vervoersmogelijkheden op elkaar 
afgestemd zijn. Dit zijn bruisende en levendige plekken waar extra 
diensten aan worden gekoppeld zoals bijvoorbeeld een comfortabele 
wachtruimte, wifi, een fietsenstalling, lockers, een handige infozuil,... 

>>  Concreet voor Lennik:
  >>  Markt Lennik
  >>  4 (elektrische) deelfietsen worden voorzien worden om het 

heuvelrijke landschap te ontdekken 
  >>  deelauto’s 
  >>  fietsenstalling
  >>  een toeristisch infobord als startwijzer om bezoekers de nodige 

info te geven over wandel- en fietsroutes, bezienswaardigheden 
en streekproducten, musea, horeca, activiteiten, app’s, … 

>>  De gemeenten Roosdaal, Lennik, Herne, Galmaarden, Pepingen en 
Gooik haalden een LEADER-subsidie binnen van 184.000 euro voor het 
toeristisch luik van deze mobipunten. 



>>  De LEADER subsidiëring houdt een cofinanciering in van 65% van de 
totale projectkost vanuit Europese, Vlaamse en provinciale middelen 
en 35% vanuit de eigen middelen van de deelnemende gemeenten. 

>>  Het project loopt van 1 oktober 2020 tot 31 december 2022 en dat 
betekent dat er ten laatste tegen eind 2022 bruikbare en volledig 
ingerichte Toerismepunten moeten zijn. 

>>  We denken uiteraard toekomstgericht dat de werking ervan daarna 
ook nog permanent uitgebreid zal kunnen worden en er mogelijk 
nog meer punten bijkomen. Aangezien dit echt een pilootproject 
is, bestaat de kans dat het project zich zelfs verder zal verspreiden 
buiten onze zes gemeenten. Misschien zien we dat het project zich 
verder uitbreidt over het Pajottenland en zelfs de hele provincie. 

>> Masiusplein als mogelijke locatie?
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Varia

>>  De werkgroep bedankt gemeente Lennik voor de ondersteunende 
maatregelen.

>>  Bloemenzaadmengsels: Verdeling is wel opgenomen in infomagazine, 
maar zakjes zijn nog niet geleverd.

>>   Voorstel om de 50 stoepborden (die nu aangewend worden voor de 
sensibilisering van de maatregelen inzake corona) in de toekomst ook in 
te zetten voor activiteiten lokale economie/verenigingen.


