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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, 16-10-2015 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-10-2015 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 12-10-2015 
2. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Frans Luckxstraat 52 - Dossier 2015/v11-a 
3. Secretariaat - Infrax West - Goedkeuring agenda van de 

buitengewone algemene vergadering op 23 november 2015 
 

Punten aangevraagd door de heer Gun Mignon: 

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

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

 
GEHEIME ZITTING: 

 
6. Financiën – Onroerend goed gelegen Alfred Algoetstraat 75 

(gebouw vooraan) te 1750 Lennik– Kennisname schattingsverslag 
 
 
In opdracht; 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 
 



 

 
 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26-10-2015 
 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 12-10-2015 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2. RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING VAN HET WEGENTRACÉ - 
VERKAVELINGSAANVRAAG – FRANS LUCKXSTRAAT 52 - DOSSIER 2015/V11-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. 
 
 
3. SECRETARIAAT - INFRAX WEST - GOEDKEURING AGENDA VAN DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING OP 23 NOVEMBER 2015 
 
Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda 
van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West aan de gemeenteraad voorgelegd ter 
goedkeuring. 
 
 
Punten aangevraagd door de heer Gun Mignon: 

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

 

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

 
 
 

GEHEIME ZITTING: 
 
6. FINANCIËN – ONROEREND GOED GELEGEN ALFRED ALGOETSTRAAT 75 (GEBOUW 
VOORAAN) TE 1750 LENNIK– KENNISNAME SCHATTINGSVERSLAG 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het schattingsverslag van 19 augustus opgesteld door de 
afdeling vastgoedtransacties  
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