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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, 25-09-2015 

 

De voorzitter, 

 

heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 28-09-2015 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 01-07-2015 
2. Secretariaat – Verlenging van de verhindering van de heer Jasper 

De Bruyn – Kennisname 
3. Opmaak commercieel-strategisch plan voor de gemeente Lennik – 

Toelichting 
4. Financiën – Jaarrekening OCMW 2014- Kennisname 
5. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede rekening 2014 – 

Advies 
6. Ruimtelijke ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Kersestraat zn - Dossier 2015/v03-a 
7. Ruimtelijke ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Loddershoek zn - Dossier 2015/v08-a 
8. Ruimtelijke Ordening – Rijkswachtkazerne gelegen Alfred 

Algoetstraat 75 kadastraal gekend 1ste afdeling sectie e nr. 
0141/f/2 – Onteigeningsplan – Voorlopige vaststelling goedkeuring 
door gemeenteraad 

9. Ruimtelijke ordening – Overeenkomst tussen de gemeente Lennik 
en de heer André De Meuter namens nv G. en A. De Meuter inzake 
de stedenbouwkundige vergunning voor een reliëfwijziging voor 
duurzame landbouwontwikkeling gelegen langsheen Trontingen en 
voetweg 99 (SML) te 1750 Lennik - Goedkeuring 

10. Milieu – Addendum nr. 1 bij de overeenkomst GR 25-03-2013 
tussen de gemeente Lennik en ontginningen Demets Moorslede nv 
aangaande de stedenbouwkundige vergunning en 
milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door ODM nv – 
Goedkeuring 

 

 

ADDENDUM AGENDA: 
 
Punt aangevraagd door mevrouw Lien Van Slagmeulder: 

1. Voorstel om bevoegdheid dierenwelzijn toe te voegen 
 
 

Punt aangevraagd door de heer Wim Durang: 

2. Engagement voor een kernwapenvrije wereld (Vrededag) 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

Punten aangevraagd door de heer Erik O: 

3. Luitenant Jacopsstraat: Probleemstelling – voorstel – stemming 

4. Probleemstelling en voorstel in verband met DE POST 

5. Beslissing in verband met ruimtelijke ordening 

6. Uitbating sporthal Jo Baetens – vragen 

7. Verkeersregeling op de Ninoofsesteenweg tijdens de activiteit Sunset Terraza – 
Vraagstelling 

8. Beslissing in verband met subsidie aanvraag voor zonnewagen 

 
 
Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 

9. Mondelinge vraag over “Het niet-hernieuwen van de wegmarkering” 

 

 

Punten aangevraagd door de heer Gun Mignon: 

10. Vragen in verband met onderhoud van de site van de Coudenborre 

11. Vragen in verband met dekkingsgraad 4G in de gemeente Lennik 

 

 

Punten aangevraagd door de heer Wim Durang: 

12. Samenwerkingsovereenkomst Kasteel van Gaasbeek niet hernieuwd – mislopen 
voordelen voor Lennikenaren 

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