Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement
Halle-Vilvoorde
Gemeente L E N N I K

1750 Lennik, 13-05-2016
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 23-05-2016 te 20 uur in het gemeentehuis.

Bijeenroeping van de
gemeenteraad
Gemeentedecreet
Artikel 26
De gemeenteraad kan enkel
beraadslagen of beslissen als
de meerderheid van de
zittinghebbende gemeenteraadsleden
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.

Agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 25-04-2016
2. Mobiliteit – Actieplan verkeersveiligheid Lennik in kader van het
save-charter steden en gemeenten van vzw ouders van
verongelukte kinderen (ovk) – Goedkeuring
3. Toelichting nieuwbouw schoolgebouw ’t Rakkertje Eizeringen
4. Toelichting brandweerzone: personeelsplan en meerjarenplan
5. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentrace Verkavelingsaanvraag – Onderstraat 11 - Dossier 2016/v02-a
6. Mobiliteit – Samenwerkingsovereenkomst tussen Toerisme VlaamsBrabant en de gemeente Lennik betreffende het installeren van een
vaste fietsteller – Goedkeuring
7. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de
statutaire gewone algemene vergadering van 22 juni 2016
8. Secretariaat – Havicrem – Goedkeuring agendapunten van de
algemene vergadering van 29 juni 2016

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23-05-2016
1.GOEDKEURING
25-04-2016

VAN

DE

NOTULEN

VAN

DE

VERGADERING

VAN

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.

2.MOBILITEIT – ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID LENNIK IN KADER VAN HET
SAVE-CHARTER STEDEN EN GEMEENTEN VAN VZW OUDERS VAN VERONGELUKTE
KINDEREN (OVK) – GOEDKEURING
Het SAVE Charter (Samen Actief voor een VEilig verkeer) is een initiatief van de vzw OVK (Ouders
van Verongelukte Kinderen), met als doel een meer verkeersveilige leefomgeving te creëren.
De gemeente Lennik wil het engagement aangaan om te werken aan meer verkeersveiligheid.
In een SAVE-actieplan worden verschillende acties opgelijst die aansluiten bij de zeven SAVEdoelstellingen, om zo een coherent plan op te bouwen dat weergeeft welke extra inspanningen de
gemeente doet op vlak van verkeersveiligheid.

3.-

TOELICHTING NIEUWBOUW SCHOOLGEBOUW ’T RAKKERTJE EIZERINGEN

Er zal een toelichting geven worden over de nieuwbouw van het schoolgebouw ’t Rakkertje te
Eizeringen.

4.-

TOELICHTING BRANDWEERZONE: PERSONEELSPLAN EN MEERJARENPLAN

De heer Bert Heylen, zonecommandant van de brandweerzone Vlaams-Brabant West zal een
toelichting geven over het personeelsplan en meerjarenplan

5.RUIMTELIJKE
ORDENING
GOEDKEURING
VAN
HET
WEGENTRACE
VERKAVELINGSAANVRAAG – ONDERSTRAAT 11 - DOSSIER 2016/V02-A

-

De gemeenteraad beslist om de strook grond, gelegen tussen de bestaande weggrens en de in de
verkaveling bepaalde rooilijn vastgesteld op 8,00 m uit de as van de voorliggende weg, in te lijven
in het openbaar domein der wegenis voor de symbolische waarde van 1 euro.

6.MOBILITEIT – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN TOERISME VLAAMSBRABANT EN DE GEMEENTE LENNIK BETREFFENDE HET INSTALLEREN VAN EEN VASTE
FIETSTELLER – GOEDKEURING
Sinds 2012 brengt Toerisme Vlaams-Brabant het aantal fietsers op het fietsroutenetwerk in de
Groene Gordel in kaart. In kader van het project “Monitoring fietsen Groene Gordel” werden al via
mobiele fietstellers de fietsstromen op een uniforme en deels geautomatiseerde wijze
geregistreerd. De volgende fase in het project is het permanent registreren van fietsers met behulp
van vaste fietstellers. In de gemeente Lennik zal de vaste fietsteller worden geplaatst tussen de
knooppunten 23 en 24 van het fietsroutenetwerk.

7.SECRETARIAAT - HAVILAND - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE STATUTAIRE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 JUNI 2016
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 Haviland aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.

8.SECRETARIAAT – HAVICREM – GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 29 JUNI 2016
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 Havicrem aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.

