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

1750 Lennik, 20-05-2016
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

ADDENDUM AGENDA:
Punten aangevraagd door de heer Erik O:
1. Mondelinge vraag in verband met PWA
2. Vraag in verband met zonnepanelen
3. Vraag in verband met aankoop podium

Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh:
4. Vraag over opleiding radicalisering voor agenten in politiezone
Pajot

Punt aangevraagd door de heer Gun Mignon:
5. Bouw en inrichting nieuwe schoollocatie

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter Mergan
Koenraad AMEYS

