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

1750 Lennik, 20-01-2017
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.

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 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

ADDENDUM AGENDA:
Punt aangevraagd door de heer Filip Rooselaers:
1. Vraag met betrekking tot de werken in de Negenbunderstraat
In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter Mergan

Koenraad AMEYS

