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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, 14-10-2016 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 24-10-2016 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-09-2016 
2. Ruimtelijke Ordening – De afschaffing van voetweg nr. 108 op het 

perceel gelegen Steenbergstraat 7 te 1750 Lennik kadastraal 
gekend tweede afdeling sectie e nr 0197f - Principebesluit 

3. Werken - Instelling van de opdracht inzake gezamenlijke aankoop 
van elektrische energie en aardgas door de gemeente en OCMW 
voor hun gebouwen en installaties – Goedkeuring 

4. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer betreffende het invoeren van wegsignalisatie in de 
Karel Keymolenstraat in kader van de herinrichting schoolomgeving 
van basisschool “De Key” – Goedkeuring 

5. ICT – ICT-toetreding op maat vanuit de interlokale vereniging it-
punt - Goedkeuring 

6. Financiën – Erediensten aangepast meerjarenplan 2014-2019 Sint-
Martinus - Goedkeuring 

7. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2016 – Sint-Martinus - 
Akteneming 

8. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2016 – Gaasbeek - 
akteneming 

9. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2016 – Sint-Kwintinus - 
Akteneming 

10. Financiën – Erediensten budget 2017 - Akteneming 
11. Vrije tijd – Overeenkomst sportcafé - Goedkeuring 

 
 
ADDENDUM AGENDA: 
 
Punten aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 

1. Aanpassing statuten samenstelling gemeentelijke adviesraad voor 
milieu en natuur – Goedkeuring 

2. Aanstelling Lennikse advocaten in procedures gevoerd voor de 
gemeente Lennik 

 
Punt aangevraagd door mevrouw Kelly Van Vlaenderen: 

3. Herinrichten begraafplaatsen 
 
Punt aangevraagd door de heer Gun Mignon: 

4. Vraag omtrent status van het dossier van het heraanleg van de 
Schapenstraat 

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

 


