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 milieu    organisatie Lennik 
 

Lennik, 28 september 2018 

 

 

 

 

Aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van Lennik 

GECORO Lennik  

Markt 18  

1750 LENNIK 

 

 

 

 

Betreft: RUP Levenslust 

 

 

 

Geachte, 

Bij dezen herroepen wij ons vroeger (eerder positief) bezwaarschrift van 4 september 2018, tegen 

het aangepast ontwerp van RUP Levenslust. 

Wij kunnen immers niet akkoord gaan met dit nieuwe ontwerp, omdat het RUP, door het opheffen 

van de ‘Park’ karakter (gewestplaninkleuring) over het hele domein, het toezicht van ANB 

(Agentschap Natuur en Bos) op het kappen van bomen zou uitsluiten. Een aspect dat wij 

aanvankelijk over het hoofd hadden gezien. 

Wij willen dat ANB te allen tijde toezicht houdt op het kappen van bomen en tekenen dan ook 

bezwaar aan tegen dit gewijzigd RUP ontwerp. 

Hoogachtend 

Voor Natuurpunt M.O.Lennik 

 

 

 

 

Godelieve De Knop    Willy Van Everbroeck  

Secretaris     Erevoorzitter  
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 milieu    organisatie Lennik 
 

Lennik, 4 september 2018 

 

 

 

Aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van Lennik 

GECORO Lennik  

Markt 18  

1750 LENNIK 

 

Betreft: RUP Levenslust 

 

Geachte, 

Hoewel wij liefst het bestaande gewestplan zouden behouden, kunnen wij toch wel instemmen met de 

nieuwe versie van het RUP Levenslust dat momenteel in openbaar onderzoek ligt. 

Hoewel er uiteraard nog details zijn die wij liever anders zouden hebben, vinden we het belangrijk dat t.o.v. 

de vorige versie volgende punten zijn bijgestuurd. 

− Het bos in de noordoost hoek van het gebied zou gevrijwaard blijven. Het staat aangeduid als 

‘bouwvrije groene zone’, met volgende omschrijving: “Binnen deze zone is geen enkele vorm van 

bebouwing toegelaten. Deze zone dient ter realisatie en behoud van een robuuste groenstructuur in het 

plangebied”.  

− De “zoekzone voor zorgwonen” is sterk gereduceerd t.o.v. vorige versie. Zorgwonen zoals begeleid 

wonen, serviceflats, assistentiewoningen, … zou enkel kunnen binnen deze “zoekzone voor zorgwonen” 

en het aantal zorgwoningen zou worden beperkt tot maximaal 70. Natuurlijk hadden wij dit aantal liever 

nog lager gezien, want zelfs 70 woonheden zullen de mobiliteit al ernstig opdrijven. 

Wij noteren en waarderen verder nog dat: 

− de bestaande ijskelder in het gebied dient behouden te blijven;  

− de architecturale kwaliteiten van het kasteel te allen tijde bewaard dienen te blijven;  

− ook binnen de zone voor onderwijs en zorgcampus de bestaande parkwaarden dienen gerespecteerd te 

worden evenals de andere bepalingen i.v.m. groenaanleg en waterhuishouding, inzonderheid ook dat  

 de groenstructuur maximaal geënt moet blijven op de bestaande; 

 binnen het plangebied er voldoende verweving met het landschap aanwezig moet zijn waarbij het 

gebied zelf een uitgesproken groen karakter heeft;  

 de bebouwing eerder een ondergeschikt karakter heeft in het eindbeeld.  

Uiteraard wensen wij dat de definitieve versie van het RUP, zeker op die vlakken, niet zal afwijken 

van het ontwerp. 

Wij betreuren echter dat niet is voorzien in bescherming en herstel van de voetweg 4051. 

Anderzijds wensen we op te merken dat de “Integrale toelichtings- en screeningnota RUP Levenslust - 

Gemeente Lennik - Projectnummer BE0113000770.0170 | versie G | juni 2018” die net als het RUP 

gepubliceerd wordt op de website van de gemeente, blijkbaar geen rekening houdt met het nieuwe RUP 

ontwerp. Zie vb. het plannetje op p 51. waar o.a. nog steeds woonfunctie wordt aangeduid in het bos. 

Hoogachtend 

Voor Natuurpunt M.O.Lennik 

 

 

Chris Pannis    Willy Van Everbroeck  

Voorzitter    Erevoorzitter  


