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Bijeenroeping van de 
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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, 16-12-2016 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 19-12-2016 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 28-11-2016 
2. Financiën – Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2017 – 

Goedkeuring gemeentelijke dotatie 
3. Financiën – Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West – 

Meerjarenplanning 2016-2019 en budget 2017 – Kennisname 
4. Financiën – Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West – Overdracht 

roerend en onroerend patrimonium – Kennisname 
5. Financiën – Budgetwijziging nr.1 2016 – Vaststelling  
6. Financiën – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017 

– Vaststelling 
7. Financiën - Verlenging retributiereglement op werken aan 

nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - 
Goedkeuring  

8. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer betreffende het invoeren van een parkeerzone en 
een stilstaan- en parkeerverbod in de Kroonstraat (N282) – 
Goedkeuring 

9. Mobiliteit –Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer betreffende de invoering van verkeersmaatregelen 
in kader van de halve Schoolstraat nabij schoolomgeving het Sint-
Godelieve-instituut te 1750 Lennik 

10. ICT – Veiligheidsbeleid & veiligheidsplan – Goedkeuring 
11. Gebruik mobiel podium Pajottenland+ door verenigingen – 

uitleenreglement – Goedkeuring 
 
 
 
ADDENDUM AGENDA: 
 
Punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 

1. Een dorpsdichter voor Lennik 
 
Punten aangevraagd door de heer Erik O: 

2. Afvalbeleid – Sensibilisering bevolking tegen het zwerfvuil 
3. Afbraak woning gelegen aan de Ninoofsesteenweg  
4. Palen op de Markt 

 
Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 
 

5.  Werken Negenbunder:  afvoer grond 
 
Punten aangevraagd door mevrouw Lien De Slagmeulder: 

6. Speelzones 
7. Vraag i.v.m. vuurwerk tijdens eindejaarsperiode 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Punten aangevraagd door de heer Gun Mignon: 

8. Vraag omtrent verslag schepencollege – Aankoop tafel raadzaal 
dekenij 

9. Vraag omtrent verslag schepencollege - Schetsontwerp 
"renovatie/verbouwing/uitbreiding van de cafetaria, feestzaal met 
keuken en sanitair - Gemeentelijke sporthal Jo Baetens 

 
Punten aangevraagd door de heer Filip Rooselaers: 

10. Gronckelhuis Lennik 
11. Aanstelling studiebureaus 

 
 
 

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

 


