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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, 13-1-2017 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 23-1-2017 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19-12-2016 

2. Financiën – OCMW – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en 

budget 2017 – Kennisname 

3. 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 – Definitieve beslissing 

gedeeltelijke afschaffing 

4. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer betreffende de invoering van verkeersmaatregelen 

op gewestwegen in kader van de halve Schoolstraat nabij 

schoolomgeving het Sint-Godelieve-Instituut te 1750 Lennik – 

Goedkeuring 

5. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer betreffende de invoering van verkeersmaatregelen 

op gemeentewegen in kader van de halve Schoolstraat nabij 

schoolomgeving het Sint-Godelieve-Instituut te 1750 Lennik – 

Goedkeuring  

6. Burgerzaken  - Aanpassing retributiereglement op grondconcessies 

en ontgravingen - Goedkeuring 

 

 

 

 
 

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



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23-1-2017 

 
 
1.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN  
19-12-2016 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2.- FINANCIËN – OCMW – AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2017 
– KENNISNAME 
 

Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Lennik wordt overeenkomstig artikel 147 van het 
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn aangepast.  De aanpassing van het MJP 2014-2019 wordt aan de 
gemeenteraad enkel voorgelegd ter kennisname aangezien de bijdrage van de gemeente 
gedurende het resterende gedeelte van de zesjaarlijkse periode van de financiële nota van het 
meerjarenplan niet wordt verhoogd of de strategische nota van het meerjarenplan niet inhoudelijk 
wijzigt. Tevens wordt het budget 2017 voorgelegd ter kennisname. 
 
 
3.- 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 – DEFINITIEVE BESLISSING GEDEELTELIJKE 
AFSCHAFFING 
 
Aansluitende met de principebeslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2016 tot gedeeltelijke 
afschaffing van voetweg nr. 108 en aansluitend met het gevoerde openbaar onderzoek (van 23 

november 2016 tot en met 23 december 2016), waarbij geen bewaren werden ingediend, kan de 
gemeenteraad nu overgaan tot de definitieve beslissing over de gedeeltelijke afschaffing van deze 
voetweg en tot het vaststellen van de gebruikelijke welvoegelijkheidsvergoeding. 
 

 
4.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOERING VAN VERKEERSMAATREGELEN OP 
GEWESTWEGEN IN KADER VAN DE HALVE SCHOOLSTRAAT NABIJ SCHOOLOMGEVING HET 
SINT-GODELIEVE-INSTITUUT TE 1750 LENNIK – GOEDKEURING 

 
Na gunstige evaluaties tijdens de proefperiode van de ‘halve schoolstraat’, wordt het principe 
definitief opgesteld in dit gemeentelijk aanvullend reglement m.b.t gewestwegen. Het project 
‘halve schoolstraat’ zorgt ervoor dat de leerlingen van het Sint-Godelieve-Instituut zich veiliger te 
voet of per fiets kunnen verplaatsen op het einde van elke schooldag. 
Tijdens schooldagen wordt een deel van de Schapenstraat ’s avonds een halfuur tijdelijk afgesloten 
voor het gemotoriseerd verkeer, waardoor schoolgaande kinderen veilig de school kunnen verlaten.  

 
 
5.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOERING VAN VERKEERSMAATREGELEN OP 
GEMEENTEWEGEN IN KADER VAN DE HALVE SCHOOLSTRAAT NABIJ SCHOOLOMGEVING 
HET SINT-GODELIEVE-INSTITUUT TE 1750 LENNIK - GOEDKEURING 
 
Na gunstige evaluaties tijdens de proefperiode van de ‘halve schoolstraat’, wordt het principe 
definitief opgesteld in dit gemeentelijk aanvullend reglement m.b.t gemeentewegen. Het project 
‘halve schoolstraat’ zorgt ervoor dat de leerlingen van het Sint-Godelieve-Instituut zich veiliger te 
voet of per fiets kunnen verplaatsen op het einde van elke schooldag. 
Tijdens schooldagen wordt een deel van de Schapenstraat ’s avonds een halfuur tijdelijk afgesloten 
voor het gemotoriseerd verkeer, waardoor schoolgaande kinderen veilig de school kunnen verlaten.  



 

6.- BURGERZAKEN – AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT OP GRONDCONCESSIES EN 
ONTGRAVINGEN - GOEDKEURING 
 
Naar aanleiding van de aanplakking van de te vervallen en vervallen grondconcessies, wordt het 
wenselijk geacht de modaliteiten van een hernieuwing te wijzigen, zowel wat betreft de termijn als 
de retributie zelf. Een concessie aangegaan voor 20 jaar, kan hernieuwd worden met 20 jaar. Een 
concessie aangegaan voor 50 jaar, kan hernieuwd worden voor een termijn van 20 jaar of 50 jaar. 
Er wordt tevens voorgesteld de verdubbeling van de tarieven voor een hernieuwing af te schaffen 
en dezelfde tarieven die van toepassing zijn op de oorspronkelijke concessie, te hanteren. De 
eeuwigdurende concessies werden bij wet omgezet in concessies voor 50 jaar. Wanneer deze 
vervallen, kunnen deze gratis verlengd worden voor een nieuwe termijn van 50 jaar.  
 


