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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, 24-3-2017 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 27-3-2017 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20-2-2017 

2. Grondgebiedzaken – ruimtelijke ordening -  beslissing houdende 
het bestendigen van de deelname in de interlokale vereniging 
“Woonwinkel Pajottenland”, de goedkeuring van het 
subsidiedossier 2017 – 2019 en kennisname van de verwachte 
subsidies vanuit de Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams-
Brabant 

3. Secretariaat -  Algemeen politiereglement Politiezone Pajottenland 

– goedkeuring 
4. Secretariaat – Belastingreglement op tussenkomsten door de 

politie – goedkeuring 
5. Grondgebiedzaken -  aanleg van een fietspad langs de Frans Van 

Der Steenstraat en de Frans Luckxstraat – goedkeuring wegentracé 
6. Ruimtelijke ordening – goedkeuring van het wegentracé – 

verkavelingsaanvraag – Zwartenbroekstraat ZN – dossier 
2016/V15-A 

7. Ruimtelijke ordening – goedkeuring van het wegentracé – 
verkavelingsaanvraag – Hemelveldweg ZN – dossier 2017/V02-A 

8. Ruimtelijke ordening – goedkeuring van het wegentracé – 
verkavelingsaanvraag – Tuitenbergstraat 18 – dossier 2016/V17-A 

9. Ruimtelijke ordening – goedkeuring van het wegentracé – 
verkavelingsaanvraag –Hunselveld 64-66 en Hunselstraat ZN – 
dossier 2017/V03-A 

10. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen – kruispunt Donkerstraat, 

Gustaaf Van Der Steenstraat en Oudenaaksestraat – Goedkeuring 
11. Milieu – beslissing over het definitieve voorstel van 11 januari 2017 

van het overlegorgaan houdende intergemeentelijke samenwerking 
voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende vereniging – 
goedkeuring 

12. Secretariaat – De Watergroep -  voordracht van 2 kandidaat P-
bestuurders door de provinciale vennoten Vlaams-Brabant van De 
Watergroep  

13. Agendapunt ingediend door de gemeenteraadsvoorzitter - Blokspot 

 

 

ADDENDUM AGENDA: 

 

 

Punt aangevraagd door de mevrouw Christel O: 
1. Voorstel tot gratis vuilzakken voor Lennikse landbouwers 

 
 

Punt aangevraagd door de heer Filip Rooselaers: 
2. Vraag in verband met voetbalclub Sporting Eizeringen 

 
 

Punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 
3. Taalbeleid 
4. Aanstelling Lennikse advocaten in procedures gevoerd door de 

gemeente Lennik 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt aangevraagd door de mevrouw Lien De Slagmeulder: 
5. Vraag ivm beginselverklaring diervriendelijke gemeente 

 
 

 

IN GEHEIME ZITTING: 

 

Punt aangevraagd door de heer Filip Rooselaers: 
6. Vraag in verband met eretekens en ereburgerschap 

 
 

 

 

 

In opdracht; 
 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 
  
 
  
 
 
  
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 

 


