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Bijeenroeping van de 
gemeenteraad 

 
Gemeentedecreet 
 
Artikel 26 
De gemeenteraad kan enkel 
beraadslagen of beslissen als 
de meerderheid van de 
zittinghebbende gemeente-
raadsleden aanwezig is. 
De raad kan echter, als hij 
eenmaal bijeengeroepen is 
zonder dat het vereiste 
aantal leden aanwezig is, na 
een tweede oproeping, 
ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige 
wijze beraadslagen of 
beslissen over de 
onderwerpen die voor de 
tweede maal op de agenda 
voorkomen. 
In die oproeping wordt 
vermeld dat het om een 
tweede oproeping gaat.  
In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van dit 
artikel overgenomen. 
 

 
1750 Lennik, 12-06-2015 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 22-06-2015 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 18-05-2015 
2. Opmaak commercieel-strategisch plan voor de gemeente Lennik – 

Toelichting 
3. Financiën – Wijziging meerjarenplan 2015-2019 & budgetwijziging 

nr.1 2015 – Vaststelling 
4. Financiën – Jaarrekening 2014 – Vaststelling 
5. Academie Peter Benoit– Actualisering arbeidsreglement – 

Goedkeuring 
6. Grondgebiedszaken – Ruimtelijke Ordening – Complementaire 

verkoop aan Vlabinvest– Goedkeuring 
7. Ruimtelijke ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

verkavelingsaanvraag – Lombeeksestraat tussen huisnummers 23 
en 33 - Dossiernummer 2015/v09-a 

 

 
 
 
 
In opdracht; 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS 
 



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22-06-2015 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 18-05-2015 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. OPMAAK COMMERCIEEL-STRATEGISCH PLAN VOOR DE GEMEENTE LENNIK – 
TOELICHTING 
 
De heer Jan Boots van CityD geeft een toelichting bij de opmaak van het commercieel-strategisch 
plan voor de gemeente Lennik ter versterking van het lokale detailhandelsgebeuren. 
 
3. FINANCIËN – WIJZIGING MEERJARENPLAN 2015-2019 & BUDGETWIJZIGING NR.1 
2015 – VASTSTELLING 
 
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de vaststelling van de wijzigingen aan het 
meerjarenplan 2015-2019 en de budgetwijziging nr.1 2015. 
 
4. FINANCIËN – JAARREKENING 2014 – VASTSTELLING 
 
Ieder jaar dient de gemeenteraad de jaarrekening van het vorige jaar vast te stellen en kennis te 
nemen van de verslagen die hierbij horen. 
 
5. ACADEMIE PETER BENOIT– ACTUALISERING ARBEIDSREGLEMENT – GOEDKEURING 
 
Het geactualiseerde arbeidsreglement, voor de personeelsleden van de Academie Peter Benoit, 
wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
6. GRONDGEBIEDSZAKEN – RUIMTELIJKE ORDENING – COMPLEMENTAIRE VERKOOP 
AAN VLABINVEST– GOEDKEURING 
 
Om 8 kwaliteitsvolle woongelegenheden te realiseren op het perceel van het Gronckelhuis, Karel 
Keymolenstraat 26, wordt er een extra strook van 3 meter breedte verkocht aan Vlabinvest. 
 
7. RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING VAN HET WEGENTRACÉ - 
VERKAVELINGSAANVRAAG – LOMBEEKSESTRAAT TUSSEN HUISNUMMERS 23 EN 33 - 
DOSSIERNUMMER 2015/V09-A. 
 
De gemeenteraad beslist om de strook grond, gelegen tussen de bestaande weggrens en de in de 
verkaveling bepaalde rooilijn vastgesteld op 5m uit de as van de voorliggende weg, in te lijven in 
het openbaar domein der wegenis voor de symbolische waarde van 1 euro. 
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