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

1750 Lennik, 19-02-2016
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 22-02-2016 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 25-01-2016
2. Financiën – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016
– Vaststelling
3. Financiën
–
Hulpverleningszone
Vlaams-Brabant
west
–
Verdeelsleutel 2016 – Kennisname
4. Ruimtelijke ordening - Goedkeuring van het wegentracé verkavelingsaanvraag – Hunselstraat 87 - Dossier 2015/v18-a.
5. Ruimtelijke
ordening
–
Ontwerp
gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan “RUP Den Bleek” – Voorlopige vaststelling
6. Ruimtelijke
ordening
–
Ontwerp
gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan “historisch gegroeid bedrijf brouwerij Lindemans in
Sint-Pieters-Leeuw” – Advies
7. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het
invoeren van betalend parkeren, blauwe zone, bewonerskaarten en
parkeerkaarten voor zaakvoerders in het centrum van Sint-KwintsLennik – Goedkeuring
8. Mobiliteit – Retributiereglement op het gebruik van het openbaar
domein voor het parkeren van motorvoertuigen – Goedkeuring
9. Milieu – Afvaardiging van een lid door de gemeente Lennik voor het
overlegorgaan om de intercommunale Haviland opdrachthoudend
te maken – Goedkeuring
10. Vrije tijd – Reglement betreffende het gebruik en retributie op het
huren van zalen en materialen - Goedkeuring

ADDENDUM AGENDA:
Punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper:
1. Wachtbekken

Punten aangevraagd door de heer Erik O:
2. Kledingcontainers – Voorstel – Stemming
3. Notulering van de variapunten in het verslag van de
gemeenteraad – Beslissing tot aanpassing van het huishoudelijk
reglement – Stemming
4. Vredegerecht Lennik – Motie aan de Minister van Justitie en de
Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers –
Stemming – Doorzending aan de overige burgemeesters van het
Pajottenland

Punt aangevraagd door Mevrouw Lien De Slagmeulder:
5. Voorstel tot intekenen voor het label kindvriendelijke gemeente

Punten aangevraagd door de heer Gun Mignon:
6. Voorstel werkschema kuisploeg sporthal Jo Baetens
7. Voorstel tot herstel sporthal Jo Baetens

Punten aangevraagd door de heer Erik O:
8. Lopende honden in Lennik – Vraag
9. Afval – Vraag

Punt aangevraagd door de heer Filip Rooselaers:
10. Kapel Van de Frans Van der Steenstraat

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

