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gemeenteraad van 23 oktober 2017 

Zitting van 23-10-2017 
 
Aanwezig: 

• Koenraad Ameys---------------------------------------------------------voorzitter; 
• Irina De Knop--------------------------------------------------------burgemeester; 
• Heidi Elpers, Johan Limbourg en Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren------

---------------------------------------------------------------------------schepenen; 
• Nestor Evens------------------------------------------OCMW-voorzitter- schepen; 
• Willy De Waele, Geert De Cuyper, Marie-Thérèse Van der Velde, Erik O, Kelly 

Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Nando Hemelinckx, Lien 
De Slagmeulder, Carl Dewever, Filip Rooselaers----------------------raadsleden; 

• Sam Harnie---------------------------------------------------------wnd. secretaris. 
 
Verontschuldigd: 

• Gun Mignon en Jasper De Bruyn---------------------------------------raadsleden; 
• Peter Mergan-------------------------------------------------------------secretaris; 
• Natalie Vermeir----------------------------------------------------wnd. secretaris. 

 
 
 
De zitting vangt aan te 19u59. 
 
Burgemeester Irina De Knop start de zitting met onderstaande boodschap: 
 
“Geachte voorzitter, geachte raadsleden, 
In de afgelopen weken heb ik moeten vaststellen dat er nogal wat met modder wordt 
gegooid in deze gemeenteraad. Dit komt de lokale democratie, en zeker ook de 
politieke geloofwaardigheid van onze gemeenteraad, en van het politieke ambt niet 
ten goede. 
Daarnaast hebben we vorige week vastgesteld – naar aanleiding van een 
persconferentie van een lokale partij - dat in de lokale oppositiekrant, artikels 
verschijnen met aantijgingen ten aanzien van het personeel die niet alleen onjuist zijn, 
maar bovendien de grenzen van de fatsoenlijkheid overschrijden.   Bepaalde fracties 
voeren daardoor niet alleen een obstructiepolitiek ten aanzien van de huidige 
meerderheid – wat u ongetwijfeld beoogt – maar de talrijke onterechte aantijgingen 
aan het adres van de ambtenaren in onze gemeente zijn bovendien kwetsend ten 
aanzien van mensen die elke dag klaarstaan om u als raadsleden op een 
onafhankelijke, correcte en loyale wijze ten dienste te staan. Zij hebben daarover 
duidelijk hun ongenoegen aan ons kenbaar gemaakt. 
We weten inmiddels al dat sommige oppositiepartijen een stijl hanteren die eerder de 
man dan de bal trappen, ik vraag uitdrukkelijk dat u die stijl niet doortrekt naar het 
gemeentepersoneel. Zoals de deontologie uit het gemeentedecreet voorschrijft (art. 
107) zetten zij zich op een actieve en constructieve wijze in voor de realisatie van de 
opdracht en de doelstellingen van de gemeente – dat betekent concreet dat zij binnen 
de middelen die hen ter beschikking worden gesteld (en hier leg ik de nadruk op) – 
loyaal uitvoering geven aan de doelstellingen uit het meerjarenplan die goedgekeurd 
zijn in de gemeenteraad. Tegelijk verschaffen zij u alle informatie die u nodig heeft om 
uw opdracht als raadslid optimaal te kunnen vervullen. Als u daar opmerkingen bij 
heeft, dan kan u daarvoor de wettelijk voorziene procedure volgen. Ik heb al eens 
eerder opgeroepen tot sereniteit, en ik besluit met het herhalen van deze oproep. 
 
Irina De Knop 
Burgemeester” 
 
 
De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 “Personeel – Aanstelling vervanger 
waarnemend gemeentesecretaris” als 1ste agendapunt te behandelen. De raad gaat 
hiermee akkoord. 
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Agenda 2de oproeping: 
 
1.- PERSONEEL – AANSTELLING VERVANGER WAARNEMEND 
GEMEENTESECRETARIS  
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2010, betreffende de 
aanstelling van mevrouw Natalie Vermeir en de heer Karel Van Belle als waarnemend 
secretaris bij afwezigheid van de heer Peter Mergan, gemeentesecretaris; 
 
Overwegende de uitdiensttreding van de heer Karel Van Belle op 31 december 2015; 
 
Overwegende de vaste benoeming van de heer Sam Harnie door het college van 
burgemeester en schepenen op 1 maart 2016 tot afdelingshoofd Grondgebiedzaken; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om, met het oog op de verzekering van de 
gemeentediensten, personeelsleden aan te stellen om de leidende ambtenaren te 
vervangen bij afwezigheid of verhindering;  
 
Overwegende dat mevrouw Natalie Vermeir aangesteld is als waarnemend secretaris 
gedurende de afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris; 
 
Overwegende het aangewezen is om een tweede ambtenaar aan te duiden als 
vervanger bij gelijktijdige afwezigheid of verhindering van zowel de heer Peter Mergan 
als mevrouw Natalie Vermeir; 
 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Artikel 1:  
Bij gelijktijdige afwezigheid of verhindering van de heer Peter Mergan en mevrouw 
Natalie Vermeir zal de heer Sam Harnie, geboren te Asse op 26 februari 1976 en 
wonende Pol De Montstraat 11 te 1741 WAMBEEK, optreden als vervanger voor de 
gemeentesecretaris. 
 
Artikel 2:  
Deze beslissing zal overhandigd worden aan: 
- de heer Peter Mergan 
- de heer Sam Harnie 
- mevrouw Natalie Vermeir 
- de dienst Personeel 
- de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. 
 
 
2.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN  
26-06-2017 
 
Het PV van de notulen van de vergadering van 26-06-2017 wordt met 17 ja-stemmen 
goedgekeurd. 
 
 
3.- FINANCIËN – JAARREKENING OCMW 2016- KENNISNAME 
 
Gelet op de artikelen 172 tot 175 van het Decreet betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19december 2008, laatst gewijzigd 
bij Decreet van 25 april 2014; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 23 
november 2012; 
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Gelet op het Ministrieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, het laatst gewijzigd bij Ministrieel besluit van 26 november 
2012; 
 
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2017 
betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2016; 
 
Overwegende dat de jaarrekening door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd 
vastgesteld met de volgende saldi: 
 

Budgettair resultaat boekjaar:                                       262 902,60 EUR 
Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar: 1 672 472,03 EUR       
Resultaat op kasbasis: 1 597 178,26 EUR 
Balanstotaal: 4 774 920,07 EUR 
Overschot van het boekjaar    124 476,10 EUR 

 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 27 juni 2017 betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2016 van het 
OCMW Lennik. 
 
 
4.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE 
OVER HET WEGVERKEER M.B.T. CIRCULATIE PARKING DE GRONCKEL - 
GOEDKEURING 
 
Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet van 2 maart 2016; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, laatst 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 21 juli 2016; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst 
gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 21 juli 2014; 
 
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29 
juni 2012, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Overwegende dat het wenselijk is de circulatie op parking De Gronckel, gelegen aan de 
Schoolweg, te reguleren; 
 
Overwegende het gunstig pré-advies d.d. 11 augustus 2017 van het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse Overheid; 
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Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;  
 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
Aan de ingang van de openbare parking De Gronckel, gelegen aan de Schoolweg ter 
hoogte van huisnummer 26 (officieel adres Karel Keymolenstraat 26), geldt: 
- toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; 
- fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A mogen in beide richtingen rijden. 
 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden F19; 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M5. 
 
Artikel 2: 
Aan de uitgang van de openbare parking De Gronckel, gelegen aan de Schoolweg ter 
hoogte van huisnummer 9, geldt: 
- verboden rijrichting voor iedere bestuurder; 
- de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen 
klasse A. 
 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C1; 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M3. 
 
Artikel 3: 
Aan de uitgang van de openbare parking De Gronckel, gelegen aan de Schoolweg ter 
hoogte van huisnummer 9, geldt: 
- de bestuurders zijn verplicht rechts af te slaan; 
- de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen 
klasse A. 
 
Dit word gesignaleerd door: 
- verkeersborden D1; 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M3. 
 
Artikel 4: 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 BRUSSEL. 
 
 
5.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE 
OVER HET WEGVERKEER M.B.T. BUURTWEG NR. 26 - VERBOD OP QUADS, 
MOTOREN EN BROMFIETSEN - GOEDKEURING 
 
Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet van 2 maart 2016; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, laatst 
gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 21 juli 2016; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst 
gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 21 juli 2014; 
 
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29 
juni 2012, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Overwegende dat buurtweg nr. 26, zoals opgenomen de Atlas der Buurtwegen, 
gelegen tussen de Frans Devoghellaan en de Katteklauwstraat regelmatig wordt 
gebruikt door quads, (cross)motoren en bromfietsen; 
 
Overwegende dat quads, (cross)motoren en bromfietsen buurtweg nr. 26 en de 
aanliggende erosiestroken beschadigen en het hierom wenselijk is deze types van 
vervoermiddelen te verbieden; 
 
Overwegende dat landbouwers hierdoor ook de subsidies voor erosiebestrijding, zoals 
geregeld met beheersovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), 
dreigen te verliezen; 
 
Overwegende het gunstig pré-advies d.d. 11 augustus 2017 van het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse Overheid; 
 
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen; 
 
BESLIST: met 16 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan 
Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Geert De Cuyper, 
Marie-Thérèse Van der Velde, Erik O, Kelly Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, 
Christel O, Nando Hemelinckx, Lien De Slagmeulder, Carl Dewever) en 1 neen-stem 
(Filip Rooselaers): 
 
Artikel 1: 
Op buurtweg nr. 26 van de Frans Devoghellaan tot de Katteklauwstraat in beide 
richtingen geldt:  
- de toegang is verboden voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, 
geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een 
motorfiets en een zadel. 
- de toegang is verboden voor bestuurders van motorfietsen; 
- de toegang is verboden voor bestuurders van bromfietsen. 
 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C6; 
- verkeersborden C7; 
- verkeersborden C9. 
 
Artikel 2: 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 BRUSSEL. 
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6.- GRONDGEBIEDSZAKEN – VERKOOP VAN EEN PERCEEL AAN EANDIS – 
PERCEEL GELEGEN STEENBERGSTRAAT KADASTRAAL GEKEND 2e AFDELING, 
SECTIE D, NR. 131 – GOEDKEURING 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29 
juni 2012, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op het proces verbaal van opmeting van landmeter-expert Benjamin Hellebaut 
Wauters van Metae bvba; 
 
Gelet op het schattingsverslag van 20 juni 2017 van landmeter-expert Benjamin 
Hellebaut Wauters van Metae bvba, waarbij de waarde van het te verkopen perceel 
werd vastgesteld op 2 300 EUR; 
 
Overwegende de vraag van Eandis voor de plaatsing van een nieuwe cabine op een 
perceel gelegen in de Steenbergstraat, kadastraal gekend 2e afdeling, sectie D, nr. 
131, ter vervanging van een huidige cabine op de Brusselsestraat; 
 
Overwegende dat er door Eandis een zone met openbaar karakter zal ingericht 
worden, met inbegrip van de plaatsing van een picknicktafel; 
 
Overwegende dat Eandis alle andere nodige vergunningen zal aanvragen; 
 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
Akkoord te gaan met de verkoop van een perceel aan Eandis – perceel gelegen in de 
Steenbergstraat, kadastraal gekend 2e afdeling, sectie D, nr. 131, voor de oprichting 
van een nieuwe cabine en de inrichting van een zone met openbaar karakter met 
inbegrip van de plaatsing van een picknicktafel. 
 
Artikel 2: 
Notariskantoor Henri Van Eeckhoudt & Hendrik Van Eeckhoudt, Schapenstraat 22 te 
1750 Lennik, aan te stellen als notaris voor het gemeentebestuur van Lennik voor het 
opmaken en verlijden van de authentieke akten betreffende de verkoop van een 
perceel aan Eandis – perceel gelegen in de Steenbergstraat, kadastraal gekend 2e 
afdeling, sectie D, nr. 131, voor de oprichting van een nieuwe cabine en de inrichting 
van een zone met openbaar karakter met inbegrip van de plaatsing van een 
picknicktafel. 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering 
van dit besluit. 
 
Artikel 4: 
De burgemeester en secretaris opdracht te geven de nodige verkoopovereenkomsten 
en verkoopakten te ondertekenen.  
 
Artikel 5: 
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 

- Eandis 
- De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 

 
 
7.- MILIEU – BEKRACHTIGING VISIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 
INTRADURA VOOR DE UITBREIDING VAN DE INZAMELING VAN 
VERPAKKINGSAFVAL – GOEDKEURING 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
(hierna kortweg “DIS”); 
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 35 en 42; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2017 betreffende de goedkeuring 
voor de oprichting van een opdrachthoudende vereniging INTRADURA; 
 
Gelet op de wijziging van de erkenning van Fost plus van 4 mei 2017 door de 
Interregionale Verpakkingscommissie waardoor Fost plus verplicht is om tegen 1 
januari 2018 een plan voor te leggen om tegen 31 december 2019 te komen tot de 
inzameling van alle verpakkingen; 
 
Overwegende dat Fost plus rekening moet houden met de gemotiveerde keuzes van 
gemeenten en intercommunales; 
 
Overwegende dat het plan volgende drie scenario’s dient te bevatten: 

- een geharmoniseerde inzameling van restplastics verpakkingen huis aan huis 
en/of op de recyclageparken bovenop de PMD inzameling; 

- een uitbreiding van de P-fractie van de PMD zak tot de harde plastics van 
verpakkingen aangevuld met een aparte inzameling folies huis aan huis of op 
de recyclageparken; 

- een uitbreiding van de P-fractie van de PMD zak met alle restplastics van 
huishoudelijke verpakkingen; 

 
Overwegende dat nog meer aparte huisvuilophaalrondes van de verschillende (heel 
lichte) plastic fracties niet efficiënt is omwille van stijgende kosten, mobiliteit en 
verhoging van de inzamelemissies en men er daarom moet voor kiezen om alles in één 
ronde in te zamelen; 
 
Overwegende dat de bevolking sterk vragende partij is voor een éénvoudige en 
uniforme sorteerboodschap; 
 
Overwegende dat er nog teveel niet sorteerbare of recycleerbare verpakkingen op de 
markt komen en de producenten daar geen negatieve gevolgen van ondervinden; 
 
Overwegende dat de lokale besturen opgezadeld zitten met de kosten voor inzameling 
en met niet communiceerbare boodschappen; 
 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad van Lennik keurt het advies van de raad van bestuur van 
INTRADURA goed waarin men vraagt om : 

- in Vlaanderen bij voorkeur maximaal te kiezen voor een uniform 
inzamelscenario dat eenvoudig is voor de bevolking en de verantwoordelijkheid 
voor verpakkingen maximaal legt bij diegene die deze verpakkingen op de 
markt brengt. 

- op middellange termijn een veralgemeende inzameling na te streven volgens 
het scenario 3: “Een uitbreiding van de P-fracties van de PMD-zak met alle 
restplastics van huishoudelijke verpakkingen”. 

- de reële en volledige kosten voor die inzameling vergoed moet worden door de 
verpakkingsverantwoordelijken (rechtstreeks of via hun erkend organisme). 

 
 
8.- BELEIDSONDERSTEUNING & DIENSTVERLENING - ALGEMEEN 
REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN - GOEDKEURING 
 
Gelet op de artikelen 15bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 
op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 
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Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, 
gewijzigd bij het decreet van 10 november 2005, het decreet van 18 april 2008, de 
decreten van 9 december 2011, het decreet van 22 februari 2013 en het decreet van 
28 maart 2014; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, 
inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 
de Vlaamse Regering van 2 december 2005; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2008/05 betreffende wijziging van het Decreet van 16 
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het Decreet van 18 april 
2008; 
 
Gelet op het retributiereglement op grondconcessies en ontgravingen van 24 juni 
2013, aangepast bij gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2017; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij het Decreet van 
29 juni 2012, artikels 42 §3 en 43 §2 2°; 
 
Overwegende dat de gemeente Lennik tot op heden niet beschikte over een algemeen 
reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en dat het aangewezen is algemene 
bepalingen te vast te stellen  betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen; 
 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Artikel 1:  
De gemeenteraad keurt het onderstaand algemeen reglement op de gemeentelijke 
begraafplaatsen goed : 
 

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN  

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1: Begraafplaatsen – openingsuren 
 
De gemeente Lennik  beschikt over 4 begraafplaatsen :  
 
Sint-Kwintens-Lennik : Zavelstraat 
 
Sint-Martens-Lennik : Kerkhofstraat 
 
Eizeringen : Frans Baetensstraat 
 
Gaasbeek : Donkerstraat 
 
Deze begraafplaatsen worden alle dagen opengesteld voor het publiek van zonsopgang 
tot zonsondergang.  
 
De begraafplaatsen zijn enkel toegankelijk voor personen en niet voor voertuigen 
(uitgezonderd : dienstvoertuigen en lijkwagens). 
 
De begraafplaatsen kunnen tijdens de openingsuren op bevel van de burgemeester 
tijdelijk voor het publiek gesloten worden. 
 
Artikel 2: Voorzieningen 

Iedere begraafplaats beschikt over percelen voor het begraven in volle grond, 
grafkelders, columbaria, een urnenveld, een strooiweide en een sterretjesweide (vanaf 
01/01/2019) 

Artikel 3: Wie kan begraven worden 
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De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting of de 
asverstrooiing van: 
1. personen, die op het grondgebied van Lennik overleden zijn; 
 
2. personen, die op datum van overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-, 

vreemdelingen of wachtregister van Lennik; 
 
3. personen, die de gemeente Lennik effectief bewonen, doch krachtens 

wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van 
inschrijving in de gemeentelijke bevolkings- of vreemdelingenregisters; 

 
4. personen die vroeger in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Lennik 

waren ingeschreven, maar die door het OCMW van Lennik  in een instelling 
buiten de gemeente werden geplaatst en tot aan hun overlijden ten laste 
gebleven zijn van het OCMW van Lennik; 

 
5. personen, die in de gemeente Lennik gehuisvest waren maar overleden zijn in 

een rusthuis, revalidatiecentrum, ziekenhuis, …  of bij familieleden buiten de 
gemeente; 

 
6. personen begunstigd met een recht van begraving door middel van een 

concessie. 
 
De hoger vermelde personen kunnen naar wens begraven worden op één van de 4 
begraafplaatsen van de gemeente. 
 

Artikel 4: Tijdstip van begraving 

Begraving is mogelijk op werkdagen van 09.00u tot 15.00u, op zaterdagen van 09.00u 
tot 14.00u. 
Uitstrooiing en bijzetting columbarium is op zaterdag mogelijk tot 16u00. 
Het is niet toegelaten: 
- te begraven op zon- en feestdagen* 
- te begraven de laatste werkdag van oktober 
- enig werk op de begraafplaatsen uit te voeren (onderhoud, reinigen van graven…) de 
twee laatste werkdagen van oktober 
- enig grafteken (zerken, gedenktekens…) te plaatsen de laatste vijf werkdagen van 
oktober. 
 
*De wettelijke zon- en feestdagen zijn: 
1ste januari - Pasen – Paasmaandag - 1 mei – Hemelvaartsdag – Pinksteren – 
Pinkstermaandag - 21 juli - 15 augustus - 1 november - 11 november - 25 december. 
 
Het is eveneens niet toegelaten te begraven op volgende dagen: 
11 juli - jaarmarkt - 2 november - 15 november - 26 december. 
 
Het gemeentebestuur geeft toelating tot begraven en bepaalt de plaats en het tijdstip 
hiervan. 
De aanvraag tot begraven vermeldt het type van begraving en de eventuele concessie. 
 
Artikel 5: Kosteloze begraving 
 
Behoudens het verlenen van een concessie is de begraving van het stoffelijk overschot 
of de bewaring van de as in een nis (columbarium) of urneveldgraf van de personen, 
vermeld in punt I.3 (punten 1-5) geheel kosteloos en dit voor een periode van 10 jaar, 
te tellen vanaf de begraving van de overleden persoon. 

Deze niet-geconcedeerde graven zijn steeds voorzien voor 1 persoon en kunnen niet 
uitgebreid worden. 
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Artikel 6: Omzetting van niet-geconcedeerde graven in concessies 
 
De niet-geconcedeerde graven of nissen kunnen binnen de termijn van 3 jaar op 
aanvraag van enige belanghebbende bij het college van burgemeester en schepenen 
worden omgezet in een concessie “20 jaar”. 
Een omzetting is geen verlenging en start dus op de datum van de eerste 
ingebruikname van het graf. 
 
Artikel 7: Grafrust 
 
Behoudens in geval van een gerechtelijk bevel tot opgraving is de verplichte grafrust 
nooit minder dan 10 jaar. 
 

HOOFDSTUK 2 : CONCESSIES 
 
Artikel 8: Definitie 
 
Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt de toekenning 
in van de ingebruikneming van een nis of perceel grond voor de opberging van niet-
gecremeerde of gecremeerde lichamen maar houdt geen verhuring noch verkoop in. Er 
mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die 
waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn niet overdraagbaar. 
 
Artikel 9: Voorwerp 
 
1. Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- 

of aanverwanten evenals voor allen daartoe aangewezen door de 
concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te 
kennen hebben gegeven; 

 
2. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik met één of meer andere 

personen een feitelijk gezin vormde, kunnen deze andere personen ieder een 
concessie aanvragen; 

 
3. Elke persoon kan een concessieaanvraag indienen ten behoeve van een derde 

en van diens bovengenoemde(n). 
 
Artikel 10: Aanvraag 
 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te 
verlenen. 
De concessie wordt via de begrafenisondernemer aangevraagd bij het 
gemeentebestuur. 
 
De vergunningen worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de 
begraafplaatsen. Enkel het gemeentebestuur bepaalt de plaats van begraving. 
 
Een grondconcessie kan slechts aangekocht worden vanaf het overlijden van de eerste 
persoon, die in de concessie zal geplaatst worden. De termijn van deze concessie zal 
pas ingaan bij (de eerste) begraving. De concessies zullen in volgorde van begraven 
ingenomen worden. 
 
Artikel 11: Mogelijke types 
 
Volle grond 20 jaar/1 persoon 
 
Kelder 20 jaar/1 of 2 personen 
Kelder 50 jaar/1 of 2 personen 
 
Urneveld 20 jaar/1 of 2 personen 
Urneveld 50 jaar/1 of 2 personen 
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Columbarium 20 jaar/1of 2 personen 
Columbarium 50 jaar/1of 2 personen  
 
Een zelfde concessie wordt verleend voor maximum 2 personen.  
 
In een bestaande concessie “Volle grond/ Kelder / Urneveld / Columbarium 20 of 50 
jaar – 1 persoon” kan een tweede persoon bijgezet worden zonder de concessietermijn 
te verlengen voor zover deze concessie minimaal nog tien jaar loopt en op voorwaarde 
dat deze persoon gecremeerd en bijgezet wordt in een asurn. In dit geval wordt de 
retributie als volgt berekend :  
 
Retributie = Retributie nieuwe concessie voor 2 personen x de nog lopende jaren* v.d. 
concessie 
      het initieel aantal jaren 
 
* elk lopend jaar wordt beschouwd als een volledig jaar 
 
Indien de bestaande concessie geen tien jaar meer loopt, zal deze dienen vervangen 
te worden door een nieuwe concessie voor 2 personen zonder proportionele teruggave 
van de initieel betaalde retributie 
 
Artikel 11: Duur 
 
Een concessie wordt verleend voor 20 of 50 jaar en neemt aanvang op de datum van 
de eerste begraving en bij verlenging op datum van de collegebeslissing hieromtrent. 
 
Artikel 12: Aanvang, eindiging en verlenging van termijnen 
 
De eerste termijn begint  te lopen op het moment van de eerste ingebruikname van 
een graf. Iedere verlenging van een concessie gaat in op het moment van de 
toekenning door het college. 
 
Het eindigen van een termijn om welke reden dan ook, heeft steeds tot gevolg dat de 
termijn nooit  meer verlengd kan worden, alle graftekens van rechtswege eigendom 
van de gemeente worden en het graf ontruimd kan worden. 
 
Op schriftelijk verzoek en voor het verstrijken van de toegekende concessietermijn kan 
een concessie verlengd worden. 
 
Een concessie aangegaan voor 20 jaar kan hernieuwd worden met een 
concessietermijn van 20 jaar. De retributie is deze van een nieuwe concessie. 
 
Een concessie aangegaan voor 50 jaar, kan hernieuwd worden met een 
concessietermijn van 20 of 50 jaar. De retributie is deze van een nieuwe concessie. 
 
Hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden als blijkt dat op het moment van de 
aanvraag de concessie verwaarloosd is of de eerste termijn verstreken is. 
 
Artikel 13: Bekendmakingen – eindigen termijnen 
 
Bekendmakingen aangaande het aflopen van termijnen of voorgenomen beslissingen 
omtrent een graf of begraafplaats, geschieden steeds op dezelfde wijze. 
 
Dit gebeurt door gedurende minstens 1 jaar voorafgaand aan het verlopen van de 
termijn, een bekendmaking hieromtrent aan het betreffende graf te plaatsen, alsook 
aan de ingang van de begraafplaats en via andere informatiekanalen. 
 
Bijgevolg krijgen belanghebbenden de gelegenheid alsnog de verlenging van de 
concessie aan te vragen of om graftekens weg te nemen. 
 



12. 

gemeenteraad van 23 oktober 2017 

Artikel 14: Voortijdige beëindiging 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan een geconcedeerd perceel of een 
geconcedeerde nis wegens openbaar belang, dienstnoodwendigheden, door de 
rechtelijke overheid bevolen of in geval van wijziging van de bestemming van de 
begraafplaats (sluiting van de begraafplaats), voortijdig beëindigen. 
 
In dit geval kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. 
De concessiehouder heeft wel recht op het bekomen van een nieuw perceel of een 
nieuwe nis op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente. 
Hiertoe wordt gedurende 1 jaar voorafgaand aan de voorziene uitvoering van deze 
beslissing een bekendmaking hieromtrent gedaan zoals bepaald in artikel 13. 
De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of 
eventueel een vervangende grafkelder, zijn ten laste van de gemeente. 
 
Artikel 15: Voortijdige beëindiging op aanvraag 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan tevens een concessie voortijdig 
beëindigen op schriftelijk verzoek van de meest belanghebbende. De betaalde 
retributie voor de concessie kan noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd 
worden. 
 
Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bij 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
Hiertoe wordt gedurende 1 jaar voorafgaand aan het nemen van de beslissing hiertoe 
een bekendmaking hieromtrent gedaan zoals bepaald in artikel 13. 
 
Artikel 16: Eeuwigdurende concessies 
 
Telkens na 50 jaar en zonder vergoeding kan de concessie, die krachtens het keizerlijk 
decreet van 23 prairial jaar XII werd verleend voor de inwerkingtreding van de wet 
van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, op aanvraag hernieuwd 
worden voor een termijn van 50 jaar. 
Hiertoe wordt gedurende 1 jaar voorafgaand aan het verlopen van de concessie een 
bekendmaking hieromtrent gedaan zoals bepaald in artikel 13. 
Op schriftelijk verzoek, overeenkomstig de procedure voorzien voor verlenging van 
een concessie 
in dit reglement, wordt de hernieuwing toegestaan voor een termijn van 50 jaar. 
 

HOOFDSTUK 3 : LIJKBEZORGING 
 

Artikel 17: Aangifte en vaststelling van overlijden 
 
Elk overlijden of het ontdekken van een stoffelijk overschot in de gemeente moet 

zonder verwijl 
aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis 

van een 
getuigschrift, afgeleverd door de behandelende geneesheer of een geneesheer hiertoe 

aangesteld 
door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 
Artikel 18: Formaliteiten 
 
Diegenen die voor de begraving instaan, regelen met het gemeentebestuur de 
formaliteiten betreffende de begraving. 
Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan. 
 
Artikel 19: Termijn voor begraving 
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Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten 
vroegste 24 uur na het overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke 
overschotten of de crematie, met de daarop volgende de begraving, de berging of de 
verstrooiing van de as, plaats. 
 
Artikel 20: Bepalingen begravingen 
 
Bovengrondse begravingen zijn niet toegelaten. 
Er mogen ten hoogste 2 kisten boven elkaar geplaatst worden. 
Boven de bovenste kist bevindt zich een laag grond van ten minste 65 cm en tussen 
de twee kisten wordt een laag grond van minimum 30 cm aangebracht. 
 
Urnenvelden hebben een minimumdiepte van 50 cm onder het maaiveld. 
 
Artikel 21: Taak van de gemeente 
Uitsluitend gemachtigden van de gemeente zijn ertoe bevoegd te zorgen voor: 
 
1. het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het 

vullen van de kuil; 
 
2. het openen en sluiten van bestaande grafkelders; 
 
3. het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium of urneveld 

door middel van een afdekplaat. 
 
Alle gegevens omtrent de begraving, bewaring of uitstrooiing van de as op de 
gemeentelijke begraafplaats worden met nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan, 
opgetekend in een register en digitaal bijgehouden per begraafplaats. 
 
Voor de uitstrooiing van de as beperkt de nauwkeurige aanduiding van de plaats zich 
tot de vermelding van de strooiweide. 
 
Artikel 22: Lijkbezorging van behoeftigen 
 
Er wordt in een behoorlijke wijze voorzien in de lijkbezorging van behoeftigen. De 
daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de gemeente Lennik waar zij in de 
bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister zijn ingeschreven. 
 
Artikel 23: Percelen voor begravingen 
 
Een nieuw te plaatsen monument volgt de achterlijn van de reeds eerder geplaatste 
grafmonumenten : 
 
1. in volle grond  
 

De  percelen voor het begraven in volle grond van een niet-gecremeerd lichaam 
zijn voor een persoon ouder dan 12 jaar 220 cm bij 100 cm. De zerken dienen aan 
volgende afmetingen te beantwoorden : 200 cm bij 80 cm 

 
2. in grafkelder 
 

De geconcedeerde percelen voor het begraven in een grafkelder van één of twee 
lichamen of van één lichaam en één asurn zijn 220 cm bij 100 cm. Het 
gemeentebestuur plaatst de grafkelders in eigen beheer. Deze bestaan uit een 
betonnen kelder met deksel. De zerken dienen aan volgende afmetingen te 
beantwoorden : 200 cm bij 100 cm. 

 
3. in urnenveld 
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De geconcedeerde percelen voor het onderbrengen van één of twee asurnen zijn 
70 cm bij 70 cm. 
Het gemeentebestuur plaatst de urnenkelders in eigen beheer. Deze bestaan uit 
een betonnen kelder met deksel. De zerken dienen aan volgende afmetingen te 
beantwoorden : 60 cm bij 60 cm. 

 
4. in columbarium 
 

De gesloten nissen voor bijzetting in het columbarium zijn bestemd voor maximum 
2 gecremeerde lichamen. 

 
5. Strooiweide 
 

De uitstrooiing geschiedt op een daarvoor bestemd perceel van de begraafplaats 
door middel van een strooitoestel. 
 
Op de strooiweide bestaat de mogelijkheid om een naamplaatje op het 
gedenkteken te laten aanbrengen. Dit naamplaatje wordt aangekocht bij de 
begrafenisondernemer en wordt door hem  geplaatst . 
Volgende afmetingen dienen gerespecteerd te worden : maximum 2 cm hoog en 

13 cm breed. 
 
6. Kinderbegraafplaats  
 

Op de kinderbegraafplaats kunnen kinderen tot een maximumleeftijd van 12 jaar 
kosteloos, zoals bepaald in artikel 5, of met een concessie, zoals bepaald in artikel 
11, begraven worden. 
De percelen voor het begraven van kinderen tot en met 12 jaar zijn 170 cm bij 65 
cm. 
 
De plaatsing van een grafteken is facultatief. 

 
Wordt ervoor geopteerd om kinderen in een andere grafvorm, niet op de 
kinderbegraafplaats, te laten begraven, dan gelden de specificaties van die andere 
grafvorm. 
Indien de toegestane afmetingen voor het kinderperceel, onafgezien van de 
leeftijd van het kind, niet toereikend zouden blijken, kan een andere grafvorm 
verplicht worden . 

 
7. Sterretjesweide 

 
Op de sterretjesweide kunnen levenloos geboren kinderen ongeacht de duur van 
de zwangerschap kosteloos begraven of uitgestrooid worden. 
 
Bij begraving wordt het al dan niet gecremeerde lichaam begraven onder een 
stenen ster, met een maximum diameter van 30 cm, die gelijk met het maaiveld 
geplaatst wordt.  
Op de ster kan een naamplaatje bevestigd worden. De ster alsook het naamplaatje 
worden door de ouders aangekocht bij de begrafenisondernemer, die de ster 
plaatst. 
Een kind dat na de 180ste dag van de zwangerschap levensloos geboren wordt, kan 
op vraag van de nabestaanden, begraven worden op de kinderbegraafplaats.  
 

CREMATIE 
 
Artikel 24: Formaliteiten 
 
De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 
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Artikel 25: Asbestemmingen 
 
Asbestemmingen zijn: 
 
1. begraving of bijzetting van de asurn op het urneveld van de begraafplaats; 
 
2. bijzetting van de asurn in het columbarium van de begraafplaats; 
 
3. uitstrooiing van de as op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats 
(strooiweide); 
 
4. bijzetting van de asurn in een bestaande kelder of graf (zie artikel 10 : 

bestaande concessie in volle grond) 
 
Artikel 26: Wijziging bestemming 
 
Onverminderd de naleving van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van 
lijkbezorging, overeenkomstig artikel 15 van het decreet, kan een asurn op vraag van 
de nabestaanden en mits toestemming van de burgemeester, opgegraven worden om 
te worden verstrooid of om te worden bijgezet in een concessie. 
 
Artikel 27: Strooiweide 
 
Het uitstrooien van de as gebeurt op de strooiweide, die aanwezig is op elke 
gemeentelijke openbare begraafplaats. 

 
HOOFDSTUK 4 : OPGRAVINGEN EN ONTRUIMINGEN 

 
Artikel 28: Opgravingen 
 
Opgravingen voor het verstrijken van de tienjarige grafrust zijn enkel mogelijk op 
bevel van de gerechtelijke overheid. 
 
Artikel 29 : Her-begravingen (na de tienjarige grafrust) 
 
1. Op aanvraag van de familie van de overledene 
 
In geval van herbegraven moet door de burgemeester een toelating verleend worden 
tot herbegraven op een gemeentelijke begraafplaats. 
Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet zowel de 
burgemeester van de gemeente waar de overledene begraven werd, als de 
burgemeester van de gemeente waar hij wordt herbegraven, toestemming verlenen 
voor het opgraven van het stoffelijk overschot. 
 
Het stoffelijk overschot moet onmiddellijk naar de nieuwe bestemming worden 
vervoerd en begraven, mits inachtneming van alle voorschriften ter zake.  
In geval van crematie wordt de as behandeld overeenkomstig artikel 19 en 24 van het 
decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004. 
 
2. In opdracht van het college van burgemeester en schepenen 
 
Voor dienstnoodwendigheden of in het kader van een herinrichting van de 
begraafplaats kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om na de 
tienjarige grafrust de overledene te herbegraven op een andere plaats gelegen op 
dezelfde of een andere begraafplaats in de gemeente Lennik. 
 
De herbegraving zal geen afbreuk doen aan de oorspronkelijke voorwaarden en de 
kosten hiervoor zullen volledig gedragen worden door het gemeentebestuur. 
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De herbegraving zal minimum 3 maanden voor de uitvoering ervan schriftelijk 
medegedeeld worden aan de nabestaanden. 
 
Artikel 30: Aanvraag 
 
De aanvraag tot opgraving of herbegraving dient door de meest belanghebbende 
schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester. Onverminderd het recht van de 
burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds 
volgende beschikkingen worden nageleefd: 
 
1. dag en uur waarop de opgraving zal geschieden, worden in overleg met de 

dienst van de begraafplaatsen vastgesteld; 
 
2. het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen 

van het graf kunnen bemoeilijken of beletten, moeten verwijderd worden door 
de aanvrager of familie vooraleer tot de opgraving wordt overgegaan; 

 
3. behoudens een gerechtelijke ontgraving geschiedt het openleggen van het 

graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en het 
vullen van de kuil, door de zorgen van een private onderneming op kosten van 
de aanvrager en dit onder toezicht van de politie; 

 
4. het openen van de nis, het uitnemen van de urn uit de nis en het terug sluiten 

van de nis geschieden door de zorgen van de gemeente. 
 
Artikel 31: Nadere bepalingen 

Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op 
zaterdagen en zon- en feestdagen geen opgravingen verricht. Tijdens de opgraving 
wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd. 
 
Er moet tot een opgraving worden overgegaan in aanwezigheid van de grafmaker en 
een gemachtigde door de burgemeester aangesteld die er verslag van opmaakt. 
Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij zulks nodig achten en 
elke andere maatregel nemen die van dien aard is dat de welvoeglijkheid en de 
openbare gezondheid worden beschermd, zulks op kosten van de aanvrager. 
 
Bij de opgraving moet het kerkhof geheel of gedeeltelijk gesloten worden. 
 
Artikel 32: Kosten 
 
De prijs en de betalingsmodaliteiten voor de opgraving worden in het 
retributiereglement vastgesteld door de gemeenteraad.  
Alle kosten zijn ten laste van de aanvrager(s). 
 
Artikel 33 : Ontruimingen 
 
Ontruimingen kunnen plaatsvinden nadat de termijn van een graf of nis, om welke 
reden ook, verlopen is. 
In het geval de ontruiming betrekking heeft op één of meer niet-gecremeerde 
lichamen, zullen de onverteerde resten in een hiertoe aangewezen, algemeen graf 
geplaatst worden. 
 
In het geval de ontruiming betrekking had op één of meer gecremeerde lichamen, dan 
zal de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats of op de andere wijzen 
zoals bepaald in artikel 29. 
 

HOOFDSTUK 5 : GRAFTEKENS, BOUW- EN BEPLANTINGSWERKEN 
 

Artikel 34: Plaatsing van graftekens 
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Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, 
heeft een ieder het recht op het graf van zijn verwant of vriend een grafteken te doen 
plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder. 
 
Artikel 35: Vereisten 
 
Op het perceel, waarin het stoffelijk overschot begraven werd in geconcedeerde grond, 
mag ten vroegste vanaf de zesde maand na de aanvang van de concessie aanwezig 
zijn: 
 
1. een (tijdelijke) afbakening, in duurzame materialen, van de grenslijnen van de 

grafconcessie; 
 
2. een grafzerk waarop minstens verplicht is te vermelden: de naam en de 

voornaam van de overleden persoon of personen. Tevens wordt aanbevolen 
ook het jaartal en of datum van geboorte en overlijden te vermelden. 

 
Voor het verstrijken van 2 jaar na de aanvang van de concessie, dient tenminste 
aanwezig te zijn: 
 
1. een definitieve afbakening  in duurzame materialen van de grenslijnen van de 

grafconcessie, de naam en de voornaam met eventueel de datum of het jaartal 
van geboorte en van overlijden van de aldaar begraven personen. 

 
De grafmonumenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. vervaardigd zijn uit duurzame materialen; 
 
2. stevig geplaatst zijn waarbij de basis niet dieper dan 15 cm onder het 

grondpeil mag worden aangebracht, behoudens de funderingspalen; 
 
3. het grondvlak moet horizontaal geplaatst worden en in overeenstemming zijn 

met de aangeduide lijnrichting; 
 
4. maximum 90 cm boven het grondpeil uitsteken. 
 
Eventuele verzakkingen van grafzerken zijn volledig ten laste en op kosten van de 
familie. 
 
Artikel 36: Nadere bepalingen 
 
1. Het is niet toegelaten graftekens te plaatsen die door hun vorm, hun 

afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen, de zindelijkheid, de 
gezondheid, de veiligheid en de rust op de begraafplaats kunnen verstoren of 
schaden; 
 

2. Bij niet-geconcedeerde graven blijven de graftekens altijd 20 cm binnen het 
toegewezen perceel  en zijn nooit hoger dan 90 cm, voor kindergraven nooit 
hoger dan 75 cm;  

 
3. Bij geconcedeerde graven in volle grond is de plaatsing van een grafteken 

verplicht en blijven deze altijd 20 cm binnen het toegewezen perceel en zijn ze 
nooit hoger dan 90 cm, voor kindergraven nooit hoger dan 75 cm; 

 
4. Bij geconcedeerde graven in kelder is de plaatsing van een grafteken verplicht 

en nemen deze steeds het volledige perceel in. 
 
5. Op het urnenveld zullen de graftekens steeds volgende afmetingen respecteren 

: 60 cm op 60 cm met een maximum hoogte van 50 cm. 
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6. De graftekens zijn gedurende de concessie eigendom van de nabestaanden of 
belanghebbenden en moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij 
de veiligheid en de doorgang niet belemmeren en dit zonder schade aan te 
brengen aan de aangrenzende graftekens en graven. 

 
7. De nissen en de afdekplaten voor het columbarium worden geleverd, geplaatst 

en zo nodig vervangen door het gemeentebestuur. 
De opbouw alsmede het aanbrengen van de foto’s en de opschriften op de 
afdekplaten dient te gebeuren door de familie, die de kosten hiervoor draagt. 

 
8. Ongeacht het begravingstype zullen de graftekens steeds de naam, voornaam 

en de datum of het jaartal van geboorte en van overlijden, eventueel de naam, 
de voornaam van de nog levende echtgeno(o)t(e) vermelden. 

 
Artikel 37: Plaatsing grafstenen 
 
1. Alvorens op de begraafplaats te worden toegelaten, moeten de voor het 

grafteken bestemde materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en klaar om 
onmiddellijk geplaatst te worden; 

 
2. Geen enkel hulpmateriaal, restmateriaal mag binnen de omheining van de 

begraafplaats worden achtergelaten; 
 
3. De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften en 

zullen nooit opgeslagen worden op de begraafplaats; 
 
4. Het plaatsen van de grafstenen kan enkel tijdens de openingsuren en slechts 

na (telefonische) afspraak met de ploegbaas van de gemeentelijke technische 
dienst; 

 
5. Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de 

burgemeester van ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de 
materialen op kosten van de overtreder; 

 
6. Voor het bijplaatsen van een lichaam moet de grafsteen door de steenkapper 

of via de begrafenisondernemer weggenomen en terug geplaatst worden.; 
 
7. Grafstenen worden niet verplaatst door de gemeentelijke diensten; 
 
8. Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen geplaatst worden ; in 

voorkomend geval zullen deze door de gemeentelijke diensten verwijderd 
worden; 

 
9. Kniel- en bidbanken zijn niet toegelaten en zullen in voorkomend geval door de 

gemeentelijke diensten verwijderd worden; 
 
Artikel 38: Herdenkingssteen strooiweide 
 
Op de strooiweide is een herdenkingssteen geplaatst waarop een identificatieplaatje (2 
x 13 cm) van de uitgestrooide overledene  kan aangebracht  worden. 
Dit identificatieplaatje vermeldt de naam en voornaam van de overledene. 
Optioneel kan ook het geboorte- en overlijdensjaar vermeld worden. 
 
De plaats voor dit plaatje op de gedenksteen is gratis voor een periode van 10 jaar.  
Deze periode kan niet verlengd worden. 
 
Op de strooiweiden mogen geen voorwerpen (bloemen, planten, kransen, 
herinneringsbeelden, …) op het gras of op de grond worden geplaatst. Bij het niet 
naleven, zullen deze voorwerpen onverwijld verwijderd worden door de gemeentelijke 
diensten. 
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Deze voorwerpen mogen echter gedurende 1 maand geplaatst worden aan het 
gedenkteken dat opgesteld staat op de strooiweide. 
Na deze periode zullen de gemeentelijke diensten deze voorwerpen verwijderen. 
 
Artikel 39: Aanplantingen 
 
De aanplantingen moeten derwijze aangelegd en onderhouden worden zodat zij zich 
niet uitbreiden buiten de afmetingen toegewezen aan het graf, noch het zicht op de 
identificatiegegevens op het grafteken belemmeren. De hoogte moet beperkt worden 
tot 50 cm. 

 
De aanleg en het onderhoud van de aanplantingen zijn strikt privé en zullen nooit door 
de gemeentelijke diensten uitgevoerd worden. 
 
Privé-aanleg van planten of bloemen tussen de graven is verboden. 
In voorkomend geval zullen deze verwijderd worden door de gemeentediensten. 

 
HOOFDSTUK 6 : ONDERHOUD VAN DE GRAVEN 

 
Artikel 40: Bloemen 
 
De bloemen en planten, die op de graven aangebracht werden, moeten steeds in 
goede staat onderhouden worden. 
Wanneer ze afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. 
Indien dit niet gebeurt zal de opruiming gebeuren door de gemeentelijke diensten. 
Kronen, bloemen of andere gedenktekens uit kunstmatig materiaal mogen niet 
geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit breekbare materialen. 
 
Artikel 41: Allerheiligen 
 
1. De scheefstaande of omgevallen graftekens moeten uiterlijk veertien dagen 

voor Allerheiligen door toedoen van de familieleden terug rechtgezet of 
verwijderd worden; 

 
2. De aangevoerde grafsteen of graftekens die drie werkdagen voor Allerheiligen 

bij de sluiting van de begraafplaats niet zouden geplaatst zijn, moeten door 
toedoen van de betrokken familieleden daags nadien voor 10u verwijderd zijn, 
zo niet zullen grafstenen, graftekens en andere voorwerpen op risico en ten 
laste van de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door de 
gemeentelijke diensten. 

 
Artikel 42: Verwaarlozing 
 
De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. 
Wanneer een graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, 
ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld door de 
burgemeester of zijn gemachtigde. 
 
Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats 
aangeplakt. 
 
Na het verstrijken van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de 
burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de 
materialen op kosten van de in gebreke blijvende familie.  
Daarenboven kan het college van burgemeester en schepenen een einde stellen aan 
het recht op concessie. 
 

HOOFDSTUK 7 : GRAVEN MET LOKAAL HISTORISCH BELANG, GRAVEN VAN OUD-
STRIJDERS EN GRAVEN VAN GEESTELIJKEN 

 
Artikel 43: Graven met lokaal historisch belang 
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Het college van burgemeester en schepenen kan autonoom of na advies beslissen 
welke graven van lokaal historisch belang zijn.  
 
Het betreft uitsluitend graven waarvan de concessie- en/of begravingstermijn 
verstreken is.  
Deze grafmonumenten worden gedurende 50 jaar bewaard. Deze termijn is 
verlengbaar.  
Het onderhoud is ten laste van het gemeentebestuur.  
In geval van sluiting van de begraafplaats of een gedeelte ervan, worden deze graven 
overgemaakt naar de nieuwe begraafplaats. De hieraan verbonden kosten vallen 
integraal ten laste van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 44 : Oud-strijders 
 
Op elke gemeentelijke begraafplaats worden de oud-strijders uit wereldoorlog 1940-
1945 geëerd. 
Hiertoe krijgt hun graf het statuut van “lokaal historisch waardevol graf” en zal dit graf 
gedurende een periode van 50 jaar bewaard worden. Deze termijn is verlengbaar. 
 
Om dit statuut te verwerven dient de familie in bezit te zijn van volgende documenten: 
 
- een kaart met opgave der oorlogsdiensten voor strijder 1940-1945, afgeleverd 

door de bevoegde dienst van het Ministerie van Landsverdediging. 
of 
- een attest, afgeleverd door dezelfde dienst van het Ministerie van 

Landsverdediging, waaruit blijkt dat betrokkene aan de voorwaarden voldeed 
om vermeldde kaart te bekomen. 

 
De aanvraag tot het bekomen van het statuut “lokaal historisch waardevol graf” kan 
gebeuren door iedere belanghebbende bij het college van burgemeester en schepenen, 
mits voorlegging van de documenten waaruit blijkt dat aan de voorziene voorwaarden 
werd voldaan.  
De aanvraag kan enkel ingediend worden ten voordele van een nog levende persoon of 
op het ogenblik van zijn overlijden. 
 
Eens dit statuut verworven is, kan dit niet meer gewijzigd worden. 
 
Latere bij-begravingen of bijzettingen zijn niet mogelijk. 
Het onderhoud van deze graven is ten laste van de familie of bij gebrek hieraan ten 
laste van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 45 : Geestelijken 
 
Op elke gemeentelijke begraafplaats worden geestelijken, die vallen onder artikel 3 
(punten 1-5), geëerd. 
Hiertoe krijgt hun graf het statuut van “lokaal historisch waardevol graf” en zal dit graf 
gedurende een periode van 50 jaar bewaard worden. Deze termijn is verlengbaar. 

 
HOOFSTUK 8 : SLUITING VAN DE BEGRAAFPLAATS 

 
Artikel 46 : Sluiting 
 
De gemeenteraad bepaalt de datum waarop niet meer begraven wordt op de 
bestaande  begraafplaats. 
 
Een afschrift van deze beslissing wordt minstens 1 jaar voor de definitieve sluiting van 
de begraafplaats aan de ingang ervan uitgehangen. 
 
De gesloten begraafplaats wordt in de staat gelaten waarin ze zich bevindt. 
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Gedurende ten minste tien jaar mag er geen gebruik van worden gemaakt. 
 
Na die periode of ten minste tien jaar na de laatste begraving, waarbij de inschrijving 
in het begrafenisregister als bewijs geldt, kan de gemeenteraad beslissen een andere 
bestemming te geven aan de oude begraafplaats. 
 
In geval van sluiting en/of wijziging van de bestemming van de begraafplaats kunnen 
de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben slechts 
recht op het bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een andere 
gemeentelijke begraafplaats, tot het einde van de concessietermijn. 
 
Het recht op het kosteloos bekomen van een nieuw perceel of nis is afhankelijk van het 
indienen van een aanvraag door enige belanghebbende, binnen een termijn van 1 jaar, 
volgend op de bekendmaking van de beslissing tot sluiting. 
 
De kosten voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het 
gemeentebestuur. 
De kosten voor het overbrengen van de grafmonumenten evenals de kosten van een 
vervangende grafkelder zijn ten laste van diegenen die de overbrenging hebben 
aangevraagd. 
 

HOOFDSTUK 9 : SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 47 : Gevallen, die niet voorzien zijn 
 
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van 
burgemeester en schepenen of de burgemeester, in zoverre deze niet door een wet, 
besluit of decreet aan een andere overheid worden toegewezen en niet in strijd zijn 
met het niet-discriminatieprincipe.  
 
De gemeenteraad wordt op de eerstvolgende zitting van de genomen collegebeslissing 
in kennis gesteld. 
 
Artikel 2: 
Dit reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen vervangt alle vorige 
reglementeringen en beslissingen en treedt in werking na bekendmaking ervan.  
 
 
9.- BELEIDSONDERSTEUNING & DIENSTVERLENING – 
RETRIBUTIEREGLEMENT OP GRONDCONCESSIES EN ONTGRAVINGEN – 
GOEDKEURING 
 
Gelet op de artikelen 15bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 
op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, 
gewijzigd bij het decreet van 10 november 2005, het decreet van 18 april 2008, de 
decreten van 9 december 2011, het decreet van 22 februari 2013 en het decreet van 
28 maart 2014; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, 
inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 
de Vlaamse Regering van 2 december 2005; 

Gelet op de omzendbrief BB 2008/05 betreffende wijziging van het Decreet van 16 
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het Decreet van 18 april 
2008; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 september 2017 ter goedkeuring van het 
algemeen reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen; 
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Gelet op het retributiereglement op grondconcessies en ontgravingen van 24 juni 
2013, aangepast bij gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2017; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij het Decreet van 
29 juni 2012, artikels 42 §3 en 43 §2 2°; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 met de gecoördineerde 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit, punt 3.17; 
 
Gelet op het retributiereglement inzake de invorderingskosten van niet-fiscale 
ontvangsten en vaststelling factuurvoorwaarden goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 2 mei 2011; 
 
Overwegende dat naar aanleiding van de goedkeuring van een algemeen reglement op 
de gemeentelijke begraafplaatsen, het aangewezen is het huidige retributiereglement 
op grondconcessies en ontgravingen te vervangen door hieronder vermeld reglement: 
 
BESLIST : met 10 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan 
Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Marie-Thérèse 
Van der Velde, Nando Hemelinckx en Carl Dewever) en 7 onthoudingen (Geert De 
Cuyper, Erik O, Kelly Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De 
Slagmeulder en Filip Rooselaers): 

Artikel 1 : 
De gemeenteraad keurt het onderstaand retributiereglement op grondconcessies en 
ontgravingen goed : 

 
RETRIBUTIEREGLEMENT OP GRONDCONCESSIES EN ONTGRAVINGEN  

 
HOOFDSTUK 1 : BEPALINGEN 

 
Artikel 1: Mogelijke concessies 
 
De gemeente Lennik heft een retributie voor concessies op de gemeentelijke 
begraafplaatsen. Concessies worden verleend voor : 
- Graven in volle grond 

 
- Kelders 

 
- Urneveldpercelen 

 
- Columbaria 
 
Artikel 2: Wie kan begraven worden 
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting of de 
asverstrooiing van: 
 
1. personen die op het grondgebied van Lennik overleden zijn; 

 
2. personen die op datum van overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-, 

vreemdelingen of wachtregister van Lennik; 
 
3. personen die de gemeente  Lennik effectief bewonen, doch krachtens wettelijke 

bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in de 
gemeentelijke bevolkings- of vreemdelingenregisters; 

 
4. personen die vroeger in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Lennik 

waren ingeschreven, maar die door het OCMW van Lennik  in een instelling buiten 
de gemeente werden geplaatst en tot aan hun overlijden ten laste gebleven zijn 
van het OCMW van Lennik; 
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5. personen, die in de gemeente Lennik  gehuisvest waren maar overleden in een 
rusthuis, revalidatiecentrum, ziekenhuis, …. of bij familieleden buiten de 
gemeente; 

 
6. personen begunstigd met een recht van begraving door middel van een concessie. 
 
Artikel 3: Tarieven 
 
Voor de personen, die vallen onder Artikel 2, onderdeel 1 tot en met 5, wordt de 
retributie vastgesteld op: 
 
Concessie Termijn Bedrag 
Concessie voor 1 niet verast stoffelijk 
overschot (volle grond) 

20 jaar € 500 

Uitbreiding van een bestaande concessie volle 
grond voor 1 persoon door bijzetting van een 
asurne 

20 jaar € 750 * 

Concessie voor 1 niet verast stoffelijk 
overschot voor kinderen tot en met 12 jaar 
(volle grond) 

20 jaar € 250 

Kelder  voor 1 niet-verast stoffelijk overschot 20 jaar € 500 + kostprijs kelder 
Kelder voor 2 niet-veraste stoffelijke 
overschotten 

20 jaar € 750 + kostprijs kelder 

Kelder voor 1 niet-verast stoffelijk overschot 
voor kinderen tot en met 12 jaar 

20 jaar € 250 + kostprijs kelder 

Kelder voor 1 niet-verast stoffelijk overschot 50jaar € 1.000 + kostprijs 
kelder 

Kelder voor 2 niet-veraste stoffelijke 
overschotten 

50 jaar € 1.500 + kostprijs 
kelder 

Kelder voor 1 niet-verast stoffelijk overschot 
voor kinderen tot en met 12 jaar 

50 jaar € 500 + kostprijs kelder 

Urneveldperceel  voor 1 asurne 20 jaar € 500 + kostprijs kelder 
Urnenveldperceel  voor 2 asurnen 20 jaar € 750 + kostprijs kelder 
Urnenveldperceel  voor 1 asurne voor kinderen 
tot en met 12 jaar 

20 jaar € 250 + kostprijs kelder 

Urnenveldperceel  voor 1 asurne 50 jaar € 750 + kostprijs kelder 
Urnenveldperceel  voor 2 asurnen 50 jaar € 1.250 + kostprijs 

kelder 
Urnenveldperceel  voor 1 asurne voor kinderen 
tot en met 12 jaar 

50 jaar € 375 + kostprijs kelder 

Columbarium voor 1 asurne 20 jaar € 500 
Columbarium voor 2 asurnen 20 jaar € 750 
Columbarium voor 1 asurne voor kinderen tot 
en met 12 jaar 

20 jaar € 250 

Columbarium voor 1 asurne 50 jaar € 750 
Columbarium voor 2 asurnen 50 jaar € 1.250 
Columbarium voor 1 asurne voor kinderen tot 
en met 12 jaar 

50 Jaar € 375 

Bijzetting van een tweede asurne of een 
tweede stoffelijk overschot in een bestaande 
concessie voor 2 personen als deze uitgevoerd 
wordt door de gemeentelijke diensten 

NVT € 100 

Het ontgraven van een stoffelijk overschot uit 
volle grond of kelder en eventuele 
herbegraving 

NVT € 620 

Het ontgraven van een urne uit het urnenveld 
of columbarium en eventuele  bijzetting 

NVT € 100 

* te verrekenen conform artikel 6 van dit reglement 
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Personen, die niet vallen onder Artikel 2, onderdeel 1 tot en met 5, kunnen enkel op 
de gemeentelijke begraafplaatsen terecht mits aankoop van een concessie van 50 
jaar. Voor deze niet-inwoners van de gemeente Lennik wordt de retributie vastgesteld 
op: 
 
Kelder voor 1 niet-verast stoffelijk overschot 50jaar € 2.000 + kostprijs 

kelder 
Kelder voor 2 niet-veraste stoffelijke 
overschotten 

50 jaar € 3.000 + kostprijs 
kelder 

Kelder voor 1 niet-verast stoffelijk overschot 
voor kinderen tot en met 12 jaar 

50 jaar € 1.000 + kostprijs 
kelder 

Urnenveldperceel  voor 1 asurne 50 jaar € 1.500 + kostprijs 
kelder 

Urnenveldperceel  voor 2 asurnen 50 jaar € 2.500 + kostprijs 
kelder 

Urnenveldperceel  voor 1 asurne voor kinderen 
tot en met 12 jaar 

50 jaar € 750 + kostprijs kelder 

Columbarium voor 1 asurne 50 jaar € 1.500 
Columbarium voor 2 asurnen 50 jaar € 2.500 
Columbarium voor 1 asurne voor kinderen tot 
en met 12 jaar 

50 Jaar € 750 

Bijzetting van een tweede asurne of een 
tweede stoffelijk overschot in een bestaande 
concessie voor 2 personen als deze prestatie 
uitgevoerd wordt door de gemeentelijke 
diensten 

NVT € 100 

Het ontgraven van een stoffelijk overschot uit 
volle grond of kelder en eventuele grond of 
kelder en eventuele herbegraving 

NVT € 620 

Het ontgraven van een urne uit het urnenveld 
of columbarium en eventuele  bijzetting 

NVT € 100 

 
Artikel 4: Tijdstip van aankoop 
 
Een concessie kan slechts aangekocht worden vanaf het overlijden van de eerste 
persoon, die in de concessie zal geplaatst worden. De termijn start bij de eerste 
begraving of bijzetting. 

Artikel 5: Hernieuwingen 

Een concessie aangegaan voor 20 jaar kan hernieuwd worden met een 
concessietermijn van 20 jaar. Een concessie aangegaan voor 50 jaar kan hernieuwd 
worden met een concessietermijn van 20 of 50 jaar. De retributie is deze van een 
nieuwe concessie. 
 
De hernieuwing moet aangevraagd worden voor het verstrijken van de initiële termijn. 

Artikel 6: Uitbreiding van een bestaande concessie 

In een bestaande concessie “Volle grond/ Kelder / Urneveld / Columbarium 20 of 50 
jaar – 1 persoon” kan een tweede persoon bijgezet worden zonder de concessietermijn 
te verlengen voor zover deze concessie minimaal nog tien jaar loopt en op voorwaarde 
dat deze persoon gecremeerd en bijgezet wordt in een asurn. In dit geval wordt de 
retributie als volgt berekend :  

Retributie = Retributie nieuwe concessie voor 2 personen x de nog lopende jaren* vd 
concessie 

het initieel aantal jaren 

* elk lopend jaar wordt beschouwd als een volledig jaar 
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Indien de bestaande concessie geen tien jaar meer loopt, zal deze dienen vervangen 
te worden door een nieuwe concessie voor 2 personen zonder proportionele teruggave 
van de initieel betaalde retributie 

Artikel 7: Ontgravingen 

De ontgravingen worden uitgevoerd in het beheer van de gemeentelijke diensten en 
worden pas toegestaan 10 jaar na overlijden, uitgezonderd deze door rechterlijke 
overheid bevolen. 

Artikel 8: Betaling 

De retributie is verschuldigd door de persoon,  die de concessie aanvraagt en is 
betaalbaar 30 dagen na ontvangst van de factuur opgemaakt door de gemeentelijke 
diensten. Wanneer een tweede aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend 
verstuurd en worden er naast de portkosten tevens administratiekosten aangerekend. 
Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel 
overeenkomstig artikel 94, 2de lid van het Gemeentedecreet, of gebeurlijk langs 
gerechtelijke weg. 

Artikel 2:  
Dit retributiereglement treedt in werking na bekendmaking ervan en vervangt en 
vernietigt het “retributiereglement op grondconcessies en ontgravingen”, goedgekeurd 
bij de gemeenteraadsbeslissingen van 24 juni 2013 en 23 januari 2017. 
 
 
Agendapunt 10 ingediend door raadslid Erik O 
---------------------------------------------------- 
 
10. VOORSTEL: HERDENKINGSPLAAT VOOR NEERGESTORTE 
BOMMENWERPER AAN STATIE GAASBEEK. – AANBRENGEN OP SOKKEL 
 
In een vorige legislatuur ijverde ik om een herdenkingsplaat te zetten voor een 
neergestorte Amerikaanse bommenwerpen aan Statie Gaasbeek en schreef ik hierover 
in de bijdrage tot de Geschiedenis van de gemeente Lennik. Deze herdenkingsplaat 
kwam er en werd toen onthuld door toenmalig burgemeester Willy De Waele. 

Ik werd onlangs verwittigd door verschillende personen dat deze plaat zou verdwenen 
zijn. Enkele dagen later ging ik dan ook kijken naar de plaats en stelde het volgende 
vast: 

 

 
 
De herdenkingsplaat was niet gestolen of vernietigd maar gewoon verdwenen onder de 
grondbedekker. Geeft ook al een beeld hoe men tegenwoordig omgaat met historisch 
erfgoed of historische feiten. 
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Ik vraag niet wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van dit stuk grond want dan 
begint toch weer het spelletje van welles nietes. 

De dag nadat ik vaststelde dat de plaat er nog was ging ik dan maar zelf deze opnieuw 
zichtbaar maken. Ik vreesde dat bij één of ander maaibeurt deze herdenkingsplaat zou 
vernietigd worden aangezien men ze toch niet meer zag. 

Om die reden stel ik voor om deze herdenkingsplaat op een sokkel aan te brengen 
zodat deze niet kan worden overgroeid. 

 
De gemeenteraad gaat met 17 ja-stemmen akkoord om een hogere sokkel te 
plaatsen. 
 
 
 
Agendapunt 11 ingediend door raadslid Lien De Slagmeulder 
--------------------------------------------------------------------- 
 
11. VOORSTEL TOT INVOERING VAN DE EUROPEAN DISABILITY CARD 
 
Begin 2017 stapte België mee in een project om de European Disability Card te 
ontwikkelen en in te voeren. Deze kaart toont aan dat een bepaald persoon een 
beperking heeft en dat ze in ons land hiervoor erkend zijn. De bedoeling van de kaart 
is om de toegankelijkheid tot Cultuur, Sport en Vrijetijdsbesteding voor personen met 
een handicap te bevorderen en te vereenvoudigen. 
 
Wie met een handicap erkend is bij de FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal 
personen met een handicap of het Vlaams Agentschap personen met een handicap kan  
bij deze instellingen een aanvraag indienen om deze pas te bekomen. Het initiatief ligt 
geheel in de lijn met een initiatief van de Europese Commissie die de lancering ervan 
mee financierde in de vorm van een subsidie van 170.170 € voor ons land. 
 
Onze fractie stelt voor dat ook de gemeente Lennik zich inschrijft in het verhaal van de 
European Disability Card. Personen met deze kaart kunnen op vertoon van de kaart 
aan de gemeente hun beperking kenbaar maken. We vragen de gemeente, als 
organisator van culturele en sportieve evenementen, mensen met een beperking 
voordelen aan te bieden die kunnen verkregen worden op basis van de kaart. De 
gemeente kan als organisator zelf bepalen welk voordeel ze toekent aan de houders 
van de kaart. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gaan om voorbehouden plaatsen voor de 
houders, korting bij gidsgeleide rondleidingen, verlaagde tarieven bij evenementen, … 
. Wat we hiermee willen bereiken is de toegankelijkheid voor personen met een 
beperking bij dergelijke evenementen in onze gemeente te vergemakkelijken. 
 
Met deze kaart kunnen mensen met een handicap alvast, zonder discussies over hun 
niet direct zichtbare handicap aan loketten, genieten van enkele voordelen. 
 
Voorstel tot beslissing: 
 
1. Het invoeren van de European Disability Card om de toegankelijkheid van personen 
met een beperking op het vlak van Cultuur, Sport en Vrijetijdsbesteding te 
bevorderen. 
 
 
Er wordt voorgesteld om dit punt door te sturen naar het college van burgemeester en 
schepenen. Het voorstel wordt met 15 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, 
Heidi Elpers, Johan Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De 
Waele, Marie-Thérèse Van der Velde, Erik O, Kelly Van Vlaenderen, Christel O, Nando 
Hemelinckx, Lien De Slagmeulder, Carl Dewever en Filip Rooselaers) en 2 neen-
stemmen (Geert De Cuyper en Kristien Van Vaerenbergh) goedgekeurd. 
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Agendapunten 12, 13, 14 en 15 ingediend door raadslid Gun Mignon 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
12. VERKEERSVEILIGHEID KRUISPUNT ASSESTEENWEG & G. 
BREYNAERTSTRAAT 
 
Door afwezigheid van raadslid Gun Mignon wordt het agendapunt uitgesteld naar de 
gemeenteraad van 27 november. 
 
13. ONTERECHTE BOETE VOOR PARKEREN 
 
Door afwezigheid van raadslid Gun Mignon wordt het agendapunt uitgesteld naar de 
gemeenteraad van 27 november. 
 
14. BESCHIKBAARHEID GEGEVENS OP LENNIK.BE 
 
Door afwezigheid van raadslid Gun Mignon wordt het agendapunt uitgesteld naar de 
gemeenteraad van 27 november. 
 
15. EIS TOT WEGNEMEN VAN DE RIJBAANKUSSENS IN GAASBEEK 
 
Door afwezigheid van raadslid Gun Mignon wordt het agendapunt uitgesteld naar de 
gemeenteraad van 27 november. 
 
 
 
Agendapunt 16 ingediend door raadslid Geert De Cuyper 
---------------------------------------------------------------- 
 
16. VRAAG - VERBOUWING FEESTZAAL JO BAETENS 
 
Toelichting 
Het is de bedoeling dat in opdracht van het College van Burgmeester en Schepenen 
vanaf het najaar de verbouwingswerken starten aan de Gemeentelijke Feestzaal Jo 
Baetens. 
 
Te dien einde werden o.m. de verenigingen en gebruikers hiervan op de hoogte 
gebracht en werd hen medegedeeld dat vanaf het najaar ( +- oktober 2017) de 
feestzaal niet meer zou kunnen gehuurd worden. 
 
Ik heb vastgesteld dat het Agentschap Wegen en Verkeer bij brief dd.17/7/2017 een 
negatief advies heeft gegeven n.a.v. het bouwaanvraagdossier aangezien niet voldaan 
werd aan de bijzondere voorwaarde nr.4. 
 
De vergunningsaanvraag voorziet in een constructie die nieuw gebouwd wordt voor de 
bouwlijn. Hierdoor wordt de constructie door de rooilijn getroffen. 
 
Dit is een schending van het Rooilijndecreet dd.08/05/2009 en maakt een inbreuk uit 
op art.4.3.3. VCRO.( schending van een direct werkende norm – geen afwijking op de 
bouwlijn voor wat betreft nieuw te bouwen constructies). 
 
 
Vragen 

1. Welke stappen werden er ondernomen sinds 17/07/2017? 
 

2. Welke beslissingen  werden er getroffen sinds 17/07/2017? 
 

3. Wat zal de vermoedelijke datum zijn de eventuele start van de werken? 
 

4. Worden de verenigingen/gebruikers van de Feestzaal Jo Baetens hiervan 
ingelicht? 
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5. Worden de inwoners van Lennik in het algemeen hiervan ingelicht? 

 
Schepen Johan Limbourg beantwoordt de vragen als volgt: 
 
1. Welke stappen werden er ondernomen sinds 17/07/2017? 

• Vergadering tussen de gemeente en de dienst Wegen & verkeer 
Vlaams-Brabant te Leuven  

• Overleg district Halle – Wegen & verkeer 
• Overleg Ruimte Vlaanderen 

 
2. Welke beslissingen  werden er getroffen sinds 17/07/2017? 

• Organisatie van openbaar onderzoek van 18 juli 2017 tot 16 augustus 
2017. Tijdens dit openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften 
ingediend. 

• Gunstig advies door college van burgemeester en schepenen op 5 
september 2017 op aanvraag van Ruimte Vlaanderen Vlaams-Brabant. 

 
3. Wat zal de vermoedelijke datum zijn de eventuele start van de werken? 
4. Worden de verenigingen/gebruikers van de Feestzaal Jo Baetens hiervan 
ingelicht? 

• De startdatum wijzigt om dit moment nog niet. Op het moment dat er 
meer duidelijkheid is i.v.m. de lopende procedure en de impact op de 
planning zal dit gecommuniceerd worden. 

 
5. Worden de inwoners van Lennik in het algemeen hiervan ingelicht?  Ja 
 
 
 
Agendapunten 17, 18, 19, 20 en 21 ingediend door raadslid Erik O 
------------------------------------------------------------------------- 
 
17. VRAAG I.V.M. JAPANSE DUIZENDKNOOP 
 
Graag had ik de stand van zaken vernomen in verband met de bestrijding van de 
Japanse Duizendknoop ? 
Dit item is hier reeds meermaals aan bod geweest. In de maand juli was dit een “hot”-
item in de nationale pers, in de pers konden we toen vernemen wat de meeste 
gemeenten in het omliggende omtrent hadden gedaan. 
 
Hoe het in Lennik momenteel gesteld is, hebben we het raden naar ….. 
 
 
Schepen Heidi Elpers beantwoordt de vragen als volgt: 
 
Momenteel wordt Japanse duizendknoop gemaaid door de groendienst van de 
gemeente Lennik. Vanaf volgend jaar zal Pro Natura dit intensiever doen tot 4 maal 
per jaar en via Intradura afvoeren naar een erkend verwerker. Op deze manier wil 
men de Japanse duizendknoop beheersen en ook doen verminderen. 
De gekende locaties zijn niet allen eigendom van gemeente! 
De locaties zijn: 

o Alfred Algoetstraat naast de sporthal (deels op privéterrein achter de 
parking en nu ook deels op het terrein van de gemeente Lennik)  

o Langestraat (naast de leemontginning 
o Achter de school in Eizeringen 
o Kruispunt Scheestraat  - Oude Brusselstraat 

Indien men nog andere locaties kent mag men die doorgeven aan de milieudienst en 
melden op www.waarnemingen.be/exoten 
 
 
 

http://www.waarnemingen.be/exoten
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18. VRAAG - PARKING AAN DE SCHOOLWEG – GRONCKELHUIS 
 
Dit item heb ik ook reeds hier op de raad gebracht namelijk het parkeren van wagens 
zonder nummerplaat, en dit voor lange tijd, op de parking aan de Schoolweg. 
 
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de parking voor zoiets gebruikt kan worden. 
Niet alleen is het een sluikstort van wagens maar het trekt ook nog ander vuil aan. 
Achter de auto’s komt nog extra vuil droppen. 
 
Toen ik het voor de eerste maal aankaartte deed men alsof men uit de lucht viel. Nu 
kan onwetendheid niet meer ingeroepen worden. 
Op vrijdag 15 juli 2017 stelde ik vast dat er 2 wagens en een lichte vrachtwagen er 
waren gezet zonder officiële nummerplaat. 
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Mijn vraag is dus …… 
 

1. Waarom zijn er tot nu toe geen maatregelen genomen om dit tegen te gaan ? 
 

2. Wanneer gaat men er iets aan doen ? 
 
Burgemeester Irina De Knop beantwoordt de vragen als volgt: 
 
Dit werd gemeld aan de politie dewelke dit verder onderzoekt. Een aantal voertuigen 
werden reeds verwijderd. Voor de resterende voertuigen werd een takelfirma 
ingeschakeld. 
I.v.m. extra sluikstort: bij melding van sluikstort trachten de gemeentelijke diensten 
dit onmiddellijk op te ruimen. 
 
 
 
19. VRAAG I.V.M. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKEN AAN DE DEKENIJTUIN 
 
Graag had ik de stand van zaken vernomen in verband met de aanleg van de 
Dekenijtuin. 
 
Wanneer worden de werken aangevat ? Moesten die al niet gestart zijn ? 
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Schepen Johan Limbourg beantwoordt de vragen als volgt: 
 
De start van de werken is voorzien voor november 2017. 
 
 
20. VRAAG - STAND VAN ZAKEN TOESTAND KATTENBOS TE EIZERINGEN 
 
Enige  tijd geleden, namelijk op de gemeenteraad van april 2017 vroeg ik om de 
toestand onder de ogen te nemen van de Kattenbos in Eizeringen. Sommige huizen 
zijn er niet bereikbaar door hulpdiensten zoals brandweer en ziekenwagen, of door 
leveranciers met een vrachtwagen wegens een te smalle toegangsweg. 
 
Een van de aangelanden is bereid om een deel van zijn eigendom te laten verwerven 
door de gemeente zodat men deze huizen bereikbaar kan maken. En zo een einde 
maken aan een zeer gevaarlijke toestand. Voor deze doeleinden zijn er steeds gelden 
voorzien op het  budget. Tevens waren er nog problemen in verband met erosie bij 
regenval en een stukje grond van de gemeente dat niet onderhouden wordt. 
 
Graag had ik vernomen : 

- Is er al poolshoogte genomen van de situatie ? 
- Is de eigenaar al gecontacteerd ? 
- Wanneer wordt deze zaak opgelost ? Wanneer wordt er een einde 

gemaakt aan deze onveilige situatie ? 
- Werd er voor de andere zaken reeds een oplossing gevonden (erosie – 

onderhoud stuk grond van de gemeente) 
 
Schepen Johan Limbourg beantwoordt de vragen als volgt: 
 
- Is er al poolshoogte genomen van de situatie? Ja 
 
- Is de eigenaar al gecontacteerd? Ja 
 
- Wanneer wordt deze zaak opgelost ? Wanneer wordt er een einde gemaakt 
aan deze onveilige situatie? 

• Het is geen ideale situatie daarom werd er een landmeter aangesteld i.v.m. 
afpaling en opmaak opmetingsplan. De huidige bocht is al eigendom van de 
gemeente maar eigenaar wenst een extra stuk mee af te staan. 
De aanleg van de bocht (met asfalt) wordt voorzien in het onderhoud wegen 
2018. 
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- Werd er voor de andere zaken reeds een oplossing gevonden (erosie – 
onderhoud stuk grond van de gemeente) 
 

• Over welke andere zaken heeft men het? Er werden door de gemeente al 
meerdere zaken uitgevoerd. O.a. maaien, ruimen gracht, aanleg loopbrug…  

 
 
21. LIJST VAN DE MANDATEN EN HUN BEZOLDIGING – VRAGEN 
 
We zijn nu op de gemeenteraad van september 2017. Op de gemeenteraad van 
februari 2017 dus 7 maanden geleden werd voorgesteld en dit in het licht van de 
gebeurtenissen bij Publilink om alle mandaten en bezoldigingen bekend te maken. Dit 
voorstel werd aangenomen al was het voor sommigen klaarblijkelijk niet van harte. 
 
Bij het nakijken van de lijst stel ik vast dat er onvolkomenheden instaan. Of wenst 
men sommige dingen niet mee te delen ? Wat ik dan ook betreur. 
 
Wat missen we? 
 
1. Wat is bvb het maandloon van de leden van het College van Burgemeester en 

Schepenen. Ik kan niet begrijpen dat dit een probleem kan zijn om kenbaar te 
maken; 

2. Hoeveel vergaderingen zijn er bvb van intercommunales en wat is dus de volledige 
jaarlijkse vergoeding voor dit zitje.  
Het mandaat in intercommunales is rechtstreeks afhankelijk van het mandaat in 
de gemeente dus is het maar normaal dat we het volledige plaatje krijgen. 

3. Wat is het verschil tussen onbezoldigd en geen vergoeding. Klaarblijkelijk wordt er 
een onderscheid gemaakt? 

4. Sommige gemeenteraadsleden worden nog bij hun fractie gerekend (alhoewel dit 
volgens de gedragingen niet meer zo is) anderen worden bestempeld als 
onafhankelijk ? Hoe zit dit in mekaar?  

5. Sommige gemeenteraadsleden behoren niet tot een partij ? Zijn deze dan geen lid 
van een bepaalde partij of zijn lokaal onderdeel? 

6. Sommige gemeenteraadsleden hebben geen beroep ? Waarom wordt dit niet 
meegedeeld ? 

7. Ook de verbondenheid met vennootschappen dient m.i te worden meegedeeld. 
Hoe kan men anders vaststellen of er geen verbondenheid is tussen een 
gemeenteraadslid (of zijn vennootschap) met een vennootschap die een opdracht 
krijgt van de gemeente? 

8. Bij sommige mandatarissen werden mandaten geschrapt en/of door de gemeente 
bijgevoegd. Graag de reden hiervan. 

9. Ik heb klaarblijkelijk twee mandaten in de PWA van Lennik, verneem ik uit de lijst. 
Heeft u hiervoor een verklaring? 

 
Als men bekijkt wat men via openbare bronnen kan vernemen (Internet, Staatsblad, 
Cumuleo enz…..) is het duidelijk dat de huidige neergelegde lijst serieuze 
onvolkomenheden laat zien. M.i. verdienen de Lennikenaren een volledige, 
waarheidsgetrouwe lijst te zien. Dit niet alleen om onze geloofwaardigheid, de 
geloofwaardigheid van de Lennikse politieker, een steuntje te geven maar om het 
ganse politieke bedrijf in een beter daglicht te stellen. Hoe dikwijls krijgt men van  de 
burger geen negatieve opmerkingen wanneer hij verneemt dat je in de “politiek” zit. 
Hieraan kunnen we dus samen wat doen. 
 
Ik stel voor om de huidige lijst aan te vullen / te verbeteren zoals het hoort 
en dit voor de volgende gemeenteraad. 
 
Burgemeester Irina De Knop beantwoordt de vragen als volgt: 
 
We gaan reeds verder dan het wettelijk kader. Gemiddeld vinden een vergadering van 
een intercommunale 2 keer per jaar plaats. Er is geen verschil tussen de gebruikte 
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termen ‘onbezoldigd ‘ en ‘geen vergoeding’. Dit werd overgenomen uit de 
aangeleverde bron. 
Uw mandaat van het PWA werd per vergissing 2x ingevuld. Dit zal door de 
administratie aangepast worden. 
 
 
Het agendapunt van de 1ste oproeping ingediend door raadslid Gun Mignon wordt 
samen behandeld met het voorgaande agendapunt “Lijst van de mandaten en hun 
bezoldigingen – vragen”. 
 
 
22. MANDATENLIJST IN EXCEL 
 
Toelichting 
Op 6 september werd gevraagd of het mogelijk was om de mandatenlijst in Excel 
doorgestuurd te krijgen. Anderhalve maand later is dit nog niet het geval. 
 

 
 
Vandaar de noodzaak dit tot agendapunt te bombarderen 
 
Voorstel tot beslissing 
De mandatenlijst wordt in Excel formaat doorgestuurd. 
 
 
Burgemeester Irina De Knop antwoordt hierop dat we alle documenten die we op het 
extranet plaatsen enkel in een pdf-formaat (alleen lezen-formaat) ter beschikking 
stellen. 
 
 
Agendapunt 22 ingediend door raadslid Christel O 
---------------------------------------------------------- 
 
23. VRAAG IN VERBAND MET DE RECENTE REPARATIEWERKEN AAN DE 
SCHAPENSTRAAT 
 
Een paar maanden geleden werd op de gemeenteraad de vraag gesteld aan Schepen 
Limbourg of er na de winter reparatiewerken voorzien waren aan de Schapenstraat. 
Die was langzamerhand in zodanig slechte staat dat enige voorlopige maatregelen niet 
overbodig zouden zijn. 
 
De Schepen verklaarde toen dat er niets zou gedaan worden aan de straat vooraleer 
de grote werken zouden worden aangevat, ttz met veel geluk eind volgend jaar. Want 
anders zou er in de krant staan dat het geld nutteloos besteed wordt in Lennik. 
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Nu blijkt deze verklaring niet te kloppen en zijn er in de vakantiemaanden toch enige 
werken uitgevoerd. 
 
Vragen aan de bevoegde Schepen: 
 
- indien het antwoord een paar maanden geleden negatief was, en er nu toch werken 

zijn uitgevoerd, wat is de reden van die wijziging? 
 
- is de renovatie van de Schapenstraat nog steeds gepland eind 2018 ? 
 
- waarom zijn bepaalde stukken wel aangepakt en andere – in even deplorabele staat - 

niet ? 
 
- wie heeft de werken uitgevoerd en van welk budget werd dit betaald ? 
 
Schepen Johan Limbourg beantwoordt de vragen als volgt: 
 
- indien het antwoord een paar maanden geleden negatief was, en er nu 

toch werken zijn uitgevoerd, wat is de reden van die wijziging? 
• Gezien de verslechterende staat van de weg en het feit dat we dit niet meer 

kunnen herstellen met koud asfalt werd er gezocht naar oplossingen. Hierbij 
werd gekozen voor een plaatselijk herstel met gietasfalt, een relatief goedkope 
tijdelijke oplossing. 

 
- is de renovatie van de Schapenstraat nog steeds gepland eind 2018? 

• Ja, start van de werken staat nog steeds gepland voor eind 2018 
 
- waarom zijn bepaalde stukken wel aangepakt en andere – in even 

deplorabele staat -niet? 
• er werd gestart met de meest dringende stukken, andere stukken zullen 

volgen. 
 
- wie heeft de werken uitgevoerd en van welk budget werd dit betaald? 

• Firma Mobilmat, exploitatie - registratiesleutel 2017/61035100/0200 - 
prestaties wegen en waterlopen 

 
 
 
Agenda 1ste oproeping: 
 
1.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN  
25-09-2017 
 
De heer Filip Van Ginderdeuren onthoudt zich voor de goedkeuring van de notulen van 
de vergadering van 25-09-2017 wegens zijn afwezigheid tijdens deze zitting. 
 
Het PV van de notulen van de vergadering van 25-09-2017 wordt met 16 ja-stemmen 
(Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan Limbourg, Yves De Muylder, 
Willy De Waele, Geert De Cuyper, Marie-Thérèse Van der Velde, Erik O, Kelly Van 
Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Nando Hemelinckx, Lien De 
Slagmeulder, Carl Dewever en Filip Rooselaers) en 1 onthouding (Filip Van 
Ginderdeuren) goedgekeurd. 
 
 
2.- FINANCIËN – KAPITAALVERHOGING INTRADURA 
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING - GOEDKEURING 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 
lntradura en bij de dienstverlenende vereniging Haviland lntercommunale; 
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Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de brief van lntradura van 25 september 2017; 
 
Overwegende dat Haviland lntercommunale op 5 september 2017 haar bedrijfstak 
afvalbeleid heeft overgedragen aan lntradura en lntradura ter financiering van deze 
overdracht obligaties heeft uitgegeven waarop Haviland lntercommunale heeft 
ingeschreven; 
 
Overwegende dat Haviland lntercommunale bij beslissing van haar algemene 
vergadering van 6 september 2017, waaraan uitvoering gegeven is door de raad van 
bestuur op 18 september 2017, deze obligaties op 19 september 2017 heeft 
uitgekeerd aan de gerechtigde vennoten; 
 
Overwegende dat de gemeente Lennik aldus 424 obligaties, genummerd van 12.177 
t/m 12.600 met een nominale waarde van 78.100,80 euro heeft verworven; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van lntradura om ter versterking van 
het eigen vermogen van lntradura en ter vermindering van haar obligatieschuld, deze 
obligaties in natura in te brengen in het variabele gedeelte van het kapitaal van 
lntradura tegen uitgifte van 26.033 nieuwe A-aandelen met een nominale waarde van 
drie euro ieder; 
 
Overwegende dat het bijnemen van nieuwe A-aandelen geen impact heeft op het 
budget en de rekening van de gemeente Lennik aangezien enkel de obligaties 
uitgekeerd door Haviland lntercommunale worden ingebracht en er niet geput wordt 
uit andere middelen van de gemeente. 
 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
De gemeente Lennik tekent in op de verhoging van het variabele gedeelte van het 
kapitaal van Intradura door inbreng in natura van 424 obligaties van Intradura, 
genummerd van 12.177 t/m 12.600, met een nominale waarde van in totaal 
78.100,80 euro, tegen uitgifte van 26.033 nieuwe A-aandelen met nominale waarde 
van drie euro per aandeel. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad last het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering 
van de hierbij genomen beslissing en onder meer de kennisgeving hiervan aan het 
secretariaat van Intradura, opdrachthoudende vereniging. 
 
 
3.- FINANCIËN – AANPASSING GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE 
ONROERENDE VOORHEFFING - GOEDKEURING 
 
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet; 
 
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 
15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
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Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en 
gewijzigde financiering van de provincies; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf 
het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen;  
 
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit de gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen 
dientengevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag 
het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijk 
opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten 
opzichte van het vorige aanslagjaar”;  
 
Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als 
voor het aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 
moet delen door 1,588; 
 
Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het gemeentelijk reglement tot vaststelling 
van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 16 december 2013; 
 
BESLIST: met 10 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan 
Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Marie-Thérèse 
Van der Velde, Nando Hemelinckx en Carl Dewever) en 7 onthoudingen (Geert De 
Cuyper, Erik O, Kelly Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De 
Slagmeulder en Filip Rooselaers): 
 
Artikel 1:  
Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 worden ten bate van de gemeente Lennik 708 
opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing. 
 
Artikel 2 :  
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de 
Vlaamse Belastingdienst. 
 
Artikel 3:  
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
 
4.- SECRETARIAAT – IVERLEK - GOEDKEURING VAN AGENDAPUNTEN, 
VOORSTEL TOT HERSTRUCTURERINGSOPERATIE VAN DE VLAAMSE 
FINANCIERINGSVERENIGINGEN MET INKANTELING VAN DEEL FINILEK IN 
IVERLEK, STATUTENWIJZIGINGEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING OP 15 
DECEMBER 2017 
 
CONTEXT EN MOTIVERING 
 
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel 
aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 15 september 2017 opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek die op 15 december 2017 zal plaatshebben in de 
Brabanthal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven. 
 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting 
van 11 september 2017 werd aan de gemeente overgemaakt. Er wordt eveneens 
verwezen naar het dossier dat de dienstverlenende vereniging Finilek aan de 
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gemeente heeft overgemaakt in het kader van haar algemene vergadering die zij op 
15 december e.k. organiseert. 
 
inkanteling van deel FINILEK in IVERLEK – SPLITSING DOOR OVERNEMING 
 
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Finilek, van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier 
cvba hebben te kennen gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de 
activa en passiva van Finilek waarbij Iverlek en Zefier elk een gedeelte van de 
activiteiten van Finilek overnemen.  
 
Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige 
Vlaamse financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze 
verenigingen beter te laten aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt 
en de Vlaamse intergemeentelijke structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe 
dat de productiebelangen in ondernemingen actief in milieuvriendelijke 
energieopwekking, aangehouden door Finilek en de andere financieringsverenigingen, 
afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de transportnetbeheerders 
ingekanteld worden in Iverlek, wat Finilek betreft, en in de andere zuster-
distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft.  
 
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de 
Strategische participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de 
distributienetbeheerders, waaronder Iverlek.  Samen met deze activa nemen de 
distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen over. 
 
Ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan 
vóór 1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de 
distributienetbeheerder (Ae en Ag)  en van het realiseren van investeringen van 
gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Iverlek, samen met de zogeheten 
“gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv. 
 
Iverlek verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij 
Finilek partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.  
 
Binnen Iverlek worden afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten 
gecreëerd teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte 
vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en 
plichten van de deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in 
een voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die 
op de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben.  
 
Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente aandelen Iverlek en Zefier in 
overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de 
deelnemingen die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe 
aandelen wordt toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder 
verslag van de raad van bestuur en is gebaseerd op de rechten van de deelnemers op 
de strategische participaties die voor rekening van de deelnemers gefinancierd 
werden.  
 
STATUTENWIJZIGINGEN 
 
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor 
zorgen dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de 
nieuw verkregen vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden. 
 
De voornaamste statutenwijzigingen zijn : 

- de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake 
het beheer van Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of 
het financieren ervan, en bijkomend: het verzorgen en opvolgen van 
financieringen die door de voormalige financieringsvereniging Finilek vόόr 
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1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog 
op de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of het 
realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer 
van de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten; 

- de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de 
Strategische participaties, de rekeningsectoren en de gouden aandelen; 

- de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas; 
- de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de 

creatie van aandelen Ate per gemeente/stad;   
- het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit 

beheer van Strategische participaties; 
- de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake 

financiering die vanuit de financieringsvereniging worden overgenomen en 
de machtiging door de gemeenten/steden verleend om voormelde 
financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan 
de gemeente/stad toekomende dividenden; 

- een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de 
bestuursorganen; 

- een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de 
algemene vergadering in het kader van beslissingen die verband houden 
met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de 
deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben 
in functie van hun aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. 
Met betrekking tot de nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen wordt 
echter gestemd in functie van de aandelen Apt en Apg; 

- de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren; 
- de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate 

overeenkomstig de participaties binnen de verschillende soorten aandelen; 
- bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de 

uittreding van een deelnemer worden in het kader van de subactiviteit 
beheer van Strategische participaties en de overgenomen financieringen de 
bestaande statutaire bepalingen van de financieringsvereniging 
overgenomen. 

 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van 6 juli 2001 dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan 
de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan 
de voorgestelde splitsing door overneming en aan de voorgestelde 
statutenwijzigingen.  
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 waar de heer Filip Van 
Ginderdeuren werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Yves De Muylder als 
plaatsvervanger voor de vergaderingen van Iverlek t.e.m. eind 2018; 
 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 december 
2017: 
 
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen 

en inkanteling van deel Finilek in Iverlek 
 
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van 
de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten 
van Finilek in Iverlek. 
 
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn 
gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de 
overnemende opdrachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve 
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vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 

a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het 
Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen 
dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende 
vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 

 b.    de volgende bijzondere verslagen: 
 (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het 

splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van 
vennootschappen; 

 (ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel 
overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen; 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen 
en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van 
vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 
 
1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich 
hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing 
betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel 
en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 
 
1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden en tijdsbepaling. 
 
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel 
opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende 
voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken 
rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen 
zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het 
splitsingsvoorstel: 

a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de 
splitsing door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van 
het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de 
dienstverlenende vereniging Finilek: 

(i)  deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te 
Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven; 
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 
1000 Brussel; 

 b.    Beschrijving van de over te nemen activa en passiva; 
 c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten 

gevolge van de splitsing; 
d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte 
van het kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 
van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de verhoging van 
het vaste gedeelte van het kapitaal; 
e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, 
wijziging van het doel door toevoeging van volgende activiteiten:  
 (i)  het beheer, verwerven en of financieren van strategische 

participaties in Publigas en Publi-T,  
 (ii)  het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door 

de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn 
verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de 
verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging 
en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun 
budget en (iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet, en 
kennisneming in dit verband van het  bijzonder verslag van de 
raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met 



40. 

gemeenteraad van 23 oktober 2017 

betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in 
het kader van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen; 

f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 
28, 30, 31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van 
de vereniging in overeenstemming te brengen met de ingevolge de splitsing 
verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van 
statutenwijziging gevoegd bij de agenda. 

 
1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de 
subactiviteit Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere 
financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn 
verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen 
Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget 
inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten. 
 
1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen 
waarvan participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de 
splitsing, in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas. 
 
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties 
nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het 
splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur. 
 
1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en 
statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met 
mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om: 

a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 
1.4. afstand te doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging 
en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen 
van deze opschortende voorwaarden; 
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die 
gelden ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast 
te stellen; 

 c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de 
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel; 

 d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te 
stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en 
passiva van de te splitsen vereniging en de  overnemende vereniging per 31 
december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na 
revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017; 

 e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de 
raad van bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de 
deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend volgens de principes 
vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers; 

 f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in 
boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 
van de statuten hieraan aan te passen; 

 g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en 
bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en 
de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, 
authentiek vast te stellen; 

 h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles 
te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

 i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van 
de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering 
van de splitsing in de meest brede zin. 
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2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad van bestuur 
opgestelde begroting 2018. 

 
3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen 

van Iverlek aan Eandis System Operator cvba.  
 
4. Statutaire benoemingen. 
 
5. Statutaire mededelingen. 
 
Artikel 2: 
zijn goedkeuring te hechten aan  
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek van een deel van de dienstverlenende vereniging Finilek, waarbij op 1 januari 
2018 alle betrokken activa en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig 
overgedragen worden aan Iverlek, mits toekenning aan de deelnemende gemeenten 
van Iverlek van aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de 
deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden 
aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, 
volledig volgestort, 
 
b. de inbreng door de gemeente van de activiteit beheer van Strategische participaties 
bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
c.de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van  de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek, onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de 
voorgenomen splitsing van Finilek;  
 
Artikel 3: 
de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 
15 december 2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 
2 van onderhavige raadsbeslissing;  
 
Artikel 4: 
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op 
het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be. 
 
 
5.- SECRETARIAAT – FINILEK –BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
OP 15 DECEMBER 2017 - GOEDKEURING AGENDA 
 
Gelet op artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 
 
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij 
decreet van 29 juni 2012; 
 
Gelet op de wet van 21december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 
180; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging 
Finilek; 
 

mailto:intercommunales@eandis.be
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2013 waar de heer Johan 
Limbourg werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Yves De Muylder als 
plaatsvervanger voor de vergaderingen van Finilek t.e.m. eind 2018; 
 
Gelet op de statuten van Finilek; 
 
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 14 september 2017 tot de 
buitengewone algemene vergadering van Finilek op 15 december 2017; 
 
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering bepaalt; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur van Finilek de splitsing van Finilek voorstelt, 
door afsplitsing enerzijds naar lverlek OV en anderzijds naar Zefier CVBA; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur van Finilek te dien einde een splitsingsvoorstel 
heeft opgemaakt samen met de raden van bestuur van lverlek OV en Zefier CVBA en 
dat de raad van bestuur van Finilek daarnaast een bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel heeft opgesteld; dat dit voorstel en dit verslag aan de gemeente 
bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de algemene vergadering; 
 
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt 
met betrekking tot het splitsingsvoorstel; dat dit verslag is nagezonden naar de 
gemeente/stad per aangetekend schrijven van [•l 2017; 
 
Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van 
bestuur melding maken van bepaalde herstructureringen en correcties die nodig zijn in 
het kader van de splitsing met inbegrip van een beperkte statutenwijziging; 
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de 
voorgelegde agendapunten te weigeren; 
 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Enig artikel: 
om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de nazending zijn 
gevoegd, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn goedkeuring te 
hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene 
vergadering van Finilek van 15 december 2017, zijnde 
 
1. Statutaire benoemingen. 
 
2. Statutaire mededelingen. 
 
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de 
Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van 
Finilek in lverlek en Zefier CVBA. 
 
4. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de 
algemene aandelencategorie "F" en de creatie van een nieuwe rekeningsector voor de 
strategische participatie in Wind4Flanders. 
 
5. Vereffening van de algemene aandelencategorie met kenletter "F", 
kapitaalvermindering in dat verband en uitkering van het bedrag van de 
kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers van de vereniging tegen 
vernietiging van de aandelen van de algemene aandelencategorie "F". 
 
6. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal met 1.175 euro door de 
uitgifte van 47 aandelen van rekeningsector Fw met een nominale waarde van 25 euro 
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elk, waarbij één aandeel aangeboden wordt aan iedere deelnemer die thans rechten 
heeft op het resultaat van de participatie in Wind4Flanders, derwijze dat deze 
participatie voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal. 
 
7. Inschrijving op de nieuwe aandelen Fw. 
 
8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 
 
9. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn 
gesteld van de deelnemers van de te splitsen  dienstverlenende vereniging Finilek, de 
overnemende opdrachthoudende vereniging lverlek en de overnemende coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek 
van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen 
dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende 
vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 

 
b) de volgende bijzondere verslagen: 

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel  
    overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen; 
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel  
       overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen; 

 
10. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben 
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken 
verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum 
van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 
 
11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden 
en tijdsbepaling. 
 
12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen 
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de 
raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel 
de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de 
opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing 
door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het 
gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de 
dienstverlenende vereniging Finilek: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging lverlek, met zetel 
 te Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven; 
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 
1000 Brussel; 

 
b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 
 
c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten 
gevolge van de splitsing; 

 
13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties 
nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het 
splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur. 
 
14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, 
met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om: 
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a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in 
agendapunt 11 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, 
voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het 
volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen; 
 
b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden 
ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11,vast te 
stellen; 
 
c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de 
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel; 
 
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op 
basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva 
van de te splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende 
vennootschap per 31 december 2017,  berekend  volgens de principes 
vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31december 
2017; 
 
e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad 
van bestuur, de nieuwe aandelen in lverlek OV en Zefier CVBA te verdelen over 
de deelnemers van de vereniging,  berekend volgens de principes vastgelegd  
in het splitsingsvoorstel  en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel  
en dit in te schrijven in het register van deelnemers; 
 
f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en 
bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en 
haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te 
stellen; 
 
g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te 
doen wat nodig of nuttig kan zijn; 
 
h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van 
de splitsing in de meest brede zin. 

 
 
6.- SECRETARIAAT – INFRAX WEST – GOEDKEURING AGENDA VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 4 DECEMBER 2017 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de 
gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van 
een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de 
leden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij 
Decreet van 29 juni 2012; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 juni 2010 betreffende de 
toetreding van de gemeente tot de intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax 
West voor de activiteit kabeltelevisie; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2013 waar mevrouw Marie-
Thérèse Van der Velde als vertegenwoordiger en de heer Johan Limbourg als 
plaatsvervanger voor de ganse legislatuur werd aangeduid voor de vergaderingen van 
Infrax West; 
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Overwegende de aangetekende brief van 29 september 2017 met de officiële 
uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 4 
december 2017 om 18 uur, die volgende agenda omvat: 
 
Buitengewone algemene vergadering: 

1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2018 
2. Begroting 2018  
3. Voorlopige resultaten 2017 
4. Goedkeuring toetreding gemeenten voor warmte 
5. Vervanging bestuurders met raadgevende stem – mededeling 
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant 
7. Toetreding Infra-GIS – mededeling 
8. Toetreding Infra-X-net – mededeling 
9. Uittreding Infrax West uit Inter-Regies 

 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 4 december 2017 en de daarbij horende documentatie nodig voor het 
onderzoek van de volgende agendapunten: 
 
Buitengewone algemene vergadering: 

1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2018 
2. Begroting 2018  
3. Voorlopige resultaten 2017 
4. Goedkeuring toetreding gemeenten voor warmte 
5. Vervanging bestuurders met raadgevende stem – mededeling 
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant 
7. Toetreding Infra-GIS – mededeling 
8. Toetreding Infra-X-net – mededeling 
9. Uittreding Infrax West uit Inter-Regies 

 
Artikel 2: 
De afgevaardigde van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van Infrax West van 4 december 2017 op te dragen zijn stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te 
behandelen agendapunten. 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan 
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 TORHOUT. 
 
 
7.- ECONOMIE – TOETREDING TOT WIJKWERKEN-STELSEL MET 
ORGANISATOR HAVILAND – GOEDKEURING 
 
Gelet op het Ontwerpdecreet ‘Wijkwerken’, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 
28 april 2017, een opvolger voor het PWA-stelsel in elke gemeente; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2017 omtrent ‘Wijkwerken’; 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 
september 2017, betreffende de toetreding tot ‘Wijkwerken’ met organisator 
Haviland’; 
 
Overwegende dat Vlaanderen het PWA-stelsel hervormt naar een nieuw systeem 
‘Wijkwerken’; 
 



46. 

gemeenteraad van 23 oktober 2017 

Overwegende dat de intercommunale Haviland, waarbij de gemeente Lennik 
aangesloten is, het ‘Wijkwerken’ zal aanbieden voor de gemeenten-vennoten van het 
arrondissement Halle-Vilvoorde als specifieke dienstverlening; 
 
Overwegende dat de intercommunale Haviland haar statuten zal wijzigen om als 
organisator van het ‘Wijkwerken’ te kunnen optreden; 
 
Overwegende dat Haviland in zijn statuten, conform de Vlaamse regelgeving, expliciet 
de mogelijkheid zal opnemen om als organisator voor het wijkwerken te kunnen 
optreden; 
 
Overwegende dat het ‘Wijkwerken’ tegemoet komt aan de huidige gebruikers en 
medewerkers van het PWA-systeem en opportuniteiten biedt om talentversterking van 
werkzoekenden en leefloners te koppelen aan lokale noden en behoeften; 
 
Overwegende dat de regelgeving bepaalt dat er een werking kan ontplooit worden als 
een werkingsgebied wordt bediend van minimum 60 000 inwoners; 
 
Overwegende dat er per 60 000 inwoners door VDAB 1 VTE personeel ter beschikking 
zal gesteld worden aan de wijkorganisator; 
 
Overwegende dat er, naast het ter beschikking krijgen van personeel van VDAB, een 
gebruikersbijdrage per cheque inkomsten wordt gegenereerd waarmee de 
werkingskosten en/of extra personeelskosten kunnen worden gefinancierd; 
 
Overwegende dat Vlaanderen in een prijsvork de grenzen vastgelegd heeft voor het 
lokale niveau; 
 
Overwegende dat de kost van de cheque voor de gebruikers zich situeert tussen 5,95 
euro en 7,45 euro per cheque; 
 
Overwegende dat de vaststelling van de gehanteerde prijs aan de gebruiker zal 
bepaald worden door de lokale besturen, via een stuurgroep, op basis van de 
inschatting van inkomsten en uitgaven voor de wijkorganisatie; 
 
Overwegende dat de marge op de kostprijs voor de verbruiker invloed zal hebben op 
het budget dat voor de werking ter beschikking is; 
 
Overwegende dat, gekoppeld aan de afspraken over de inkomsten en de kosten, de 
wijkwerkorganisatie (Haviland) in principe geen extra middelen aan de gemeenten of 
aan de OCMW’s vraagt om de werking van het ‘Wijkwerken’ te financieren; 
 
Overwegende dat, met de inkomsten per cheque, de werking kan versterkt worden en 
er gezorgd kan worden voor extra begeleiding, coördinatie en dynamische 
ondersteuning van de gebruikers en de ‘Wijkwerkers’; 
 
Overwegende dat, de gemeenten die een zitdag/antenne willen op hun grondgebied, 
een lokaal/gespreksruimte/locatie moeten voorzien en de kosten moeten dragen die 
ermee verbonden zijn (onderhoud, nutsvoorzieningen, e.a.); 
 
Overwegende dat andere werkingskosten vervat zijn in het globale budget en niet door 
de gemeente moeten gedragen worden; 
 
Overwegende dat Haviland een stuurgroep ‘Wijkwerken’ zal oprichten met een 
vertegenwoordiger van elke betrokken gemeente om ervoor te zorgen dat de 
deelnemende gemeenten maximaal kunnen bepalen op welke manier het ‘Wijkwerken’ 
op hun grondgebied wordt aangepakt; 
 
Overwegende dat de stuurgroep ‘Wijkwerken’ van Haviland de inhoudelijke en 
financiële krijtlijnen voor de werking zal uitzetten; 
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Overwegende dat het Toekomstforum Halle-Vilvoorde de opstart van het ‘Wijkwerken’ 
in Halle-Vilvoorde zal ondersteunen en faciliteren en zal deelnemen aan de stuurgroep 
‘Wijkwerken’; 
 
Overwegende dat er, indien nodig, zal gewerkt worden in kleinere subclusters 
waardoor de lokale verankering van de werking wordt versterkt; 
 
Overwegende dat, in samenspraak met de gemeenten, de meest optimale aanpak zal 
worden opgezet, rekening houdende met de lokale noden en context; 
 
In openbare zitting en bij geheime stemming; 
 
Overwegende het resultaat van de stemming over de aanduiding van de 
vertegenwoordiger voor de stuurgroep ‘Wijkwerk’: 
 
 NAAM AANTAL STEMMEN 

Vertegenwoordiger Yves De Muylder 
10 ja-stemmen 

7 onthoudingen 
 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
De gemeente duidt intercommunale Haviland, waarvan zij lid is, aan als organisator 
van het ‘Wijkwerk’ voor haar gemeente. 
 
Artikel 2: 
De gemeente is akkoord met de principes die in het voorstel ‘Samenwerken in een 
cluster voor ‘Wijkwerk’’ zijn opgenomen, zijnde: 
- De deelname aan de stuurgroep ‘Wijkwerk’, die de inhoudelijke en financiële 

krijtlijnen voor de werking uitzet 
- Een ‘kostendelende’ werking, waarbij de inkomsten van de Wijkwerkcheques 

voldoende zijn om de werkingskosten te dragen 
- De extra kosten voor de organisatie van een lokale antenne of zitdag door de 

gemeente zelf wordt gedragen. 
 
Artikel 3: 
De gemeente duidt de heer Yves De Muylder, schepen, wonende Ilingenstraat 16 te 
1750 LENNIK aan als vertegenwoordiger namens de gemeente in de stuurgroep 
‘Wijkwerk’ en mandateert hem om de organisatie van het werk op te volgen en de 
operationele vragen/aspecten op het college van burgemeester en schepenen te 
bespreken. 
 
Artikel 4: 
Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan: 
- De heer Stephan Verwee, directeur Haviland 
- Mevrouw Famke Soenen, Toekomstforum Halle-Vilvoorde 
- Mevrouw Maries Pauwels, Netwerkmanager Lokale Besturen VDAB Vlaams-

Brabant. 
 
 
8.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE 
POLITIE OVER HET WEGVERKEER M.B.T. DE AFBAKENING VAN DE 
SNELHEIDSZONES 30 EN 50 KM/U - GOEDKEURING 
 
Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet van 6 juli 2017; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, laatst 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 31 juli 2017; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst 
gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 21 juli 2014; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 mei 2002 tot verwijzing van het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer dat de bepaling “schoolomgeving” invoert; 
 
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 14 mei 2002 betreffende de toepassing van 
de maximum snelheidsbeperking van 30 km per uur in de schoolomgeving; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29 
juni 2012, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2017 betreffende het 
gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende de 
herinrichting van de bebouwde kom in de Joseph Van den Bosschestraat (N282), 
Saffelbergstraat en de Zwartenbroekstraat; 
 
Gelet op het door de gemeenteraad van Ternat van 23 april 2004 goedgekeurde 
aanvullend verkeerreglement betreffende de afbakening van de snelheidszones; 
 
Gelet op het door de gemeenteraad van Dilbeek van 17 oktober 2006 goedgekeurde 
aanvullend verkeersreglement betreffende de harmonisering snelheidsregimes op het 
grondgebied Dilbeek; 
 
Gelet op het door de gemeenteraad van Gooik van 26 mei 2009 goedgekeurde 
aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren snelheidszones (30-50) op 
gemeentelijke wegen; 
 
Gelet op het door de gemeenteraad van Roosdaal van 22 december 2011 
goedgekeurde aanvullend verkeerreglement betreffende de afbakening zones met 
snelheidsbeperking tot 50 km per uur; 
 
Gelet op het door de gemeenteraad van Pepingen van 20 december 2012 
goedgekeurde aanvullend verkeersreglement betreffende het snelheidsregime van 50 
km/h op de lokale wegen type III; 
 
Gelet op het door de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw van 27 maart 2014 
goedgekeurd aanvullend verkeersreglement betreffende de harmonisering van 
snelheidsregimes; 
 
Overwegende dat de zone 50 een gebiedsdekkende maatregel is; 
 
Overwegende dat gebiedsdekkende maatregelen en hun wijzigingen steeds in hun 
geheel moeten worden besproken; 
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Overwegende dat het gebied afgebakend door borden C43 (50 km/u) met zonale 
geldigheid onderdeel is van een gemeentegrensoverschrijdende zone 50; 
 
Overwegende de overeenkomst van 18 februari 2009 betreffende de harmonisering 
van de snelheidsregimes in de politiezone Pajottenland; 
 
Overwegende dat het gebied afgebakend door borden C43 (50 km/u) met zonale 
geldigheid wordt opgedeeld in vier deelzones op basis van de geografische ligging ten 
opzichte van de gewestwegen N8 en N285; 
 
Overwegende dat herhalingsborden C43 (50 km/u) met zonale geldigheid niet moeten 
worden opgenomen in een aanvullend reglement; 
 
Overwegende dat wanneer een bebouwde kom volledig binnen een zone 50 valt de 
borden C43 (50 km/u) met zonale geldigheid na het einde van een bebouwde kom 
verplicht moeten worden geplaatst maar niet moeten worden opgenomen in een 
aanvullend reglement; 
 
Overwegende het gunstig pré-advies d.d. 25 september 2017 van het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse Overheid; 
 
Overwegende de voorliggende plannen; 
 
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gewest- en gemeentewegen 
betreffen;  
 
BESLIST: met 10 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan 
Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Marie-Thérèse 
Van der Velde, Nando Hemelinckx en Carl Dewever) en 7 onthoudingen (Geert De 
Cuyper, Erik O, Kelly Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De 
Slagmeulder en Filip Rooselaers): 
 
Artikel 1: 
In het gebied begrensd door: 
 
Zone 1 
- Hunselstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
- Hunselveldweg ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8), 
- Hunselveld ter hoogte van het kruispunt met de Tuitenbergstraat; 
- Lombeeksestraat ter hoogte van het kruispunt met de Tuitenbergstraat;  
- Lombeeksestraat ter hoogte van huisnummer 1 (officieel adres Hunselstraat 1); 
- Hunselstraat ter hoogte van huisnummer 65; 
 
Zone 2 
- Luitenant Jacopsstraat ter hoogte van huisnummer 36; 
- Luitenant Jacopsstraat ter hoogte van huisnummer 56; 
- Louis Spaakstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
- Felix Van Den Boschstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg 
(N8); 
- Frans Baetensstraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285); 
- Frans Baetensstraat ter hoogte van huisnummer 50; 
 
Zone 3 
- Olmenlaan/Waterhoflaan ter hoogte van het kruispunt met de Kruiskouterstraat; 
- Waterhoflaan ter hoogte van het kruispunt met de Kruiskouterstraat; 
 
Zone 4 
- Dorekensstraat ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsestraat (N282); 
- Dorp ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsestraat (N282); 
- Schapenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat; 
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- Korte Tramweg ter hoogte van huisnummer 28-32 (officieel adres Schapenstraat 28-
32); 
- Korte Tramstraat ter hoogte van het kruispunt met de Schapenstraat; 
- Schapenstraat ter hoogte van huisnummer 55; 
- Wolvenstraat ter hoogte van huisnummer 11; 
- Palokenstraat ter hoogte van het huisnummer 11; 
- Frans Devoghellaan ter hoogte van het kruispunt met de Kerkveldweg; 
- Karel Keymolenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Krommestraat; 
- Krommestraat ter hoogte van huisnummer 27; 
- Kroonstraat (N282) ter hoogte van het rondpunt met de Joseph Van den 
Bosschestraat (N282) en de Negenbunderstraat; 
- Kamerveldweg ter hoogte van huisnummer 11; 
- Zavelstraat ter hoogte van het kruispunt met de Zwartenbroekstraat; 
- Veldstraat ter hoogte van het kruispunt met de Zwartenbroekstraat (beide takken); 
- Zwartenbroekstraat ter hoogte van het kruispunt met de Frans Van der Steenstraat; 
- Frans Van der Steenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ilingenstraat; 
- Ilingenstraat ter hoogte van huisnummer 15; 
- Diepenbroekstraat ter hoogte van huisnummer 72; 
- Lindendreef ter hoogte van het kruispunt met de Gustaaf Van der Steenstraat; 
- Gustaaf Van der Steenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Alfred Algoestraat 
(N282); 
- Alfred Algoetstraat (N282) ter hoogte van het kruispunt met de Lindeveldweg; 
 
Zone 5 
- Frans-Jozef de Gronckelstraat ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Elooistraat; 
- Smidstraat ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Elooistraat; 
 
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:  
- het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 30 km per uur.  
 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden F4a; 
- verkeersborden F4b. 
 
Artikel 2: 
In het gebied begrensd door: 
 
- Scheestraat ter hoogte van het kruispunt met de Poelstraat, 
- Scheestraat ter hoogte van huisnummer 131; 
- Varenbergstraat ter hoogte met het kruispunt met de Steenstraat; 
- Steenstraat ter hoogte van de kruising met de Molenbeek; 
- Varenbergstraat ter hoogte van de Varenbergbeek; 
 
geldt: 
- de zone 30 schoolomgeving wordt afgebakend; 
- het begin van de zone 30 schoolomgeving wordt aangeduid. 
 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden F4a en A23; 
- verkeersborden F4b. 
 
Artikel 3: 
In het gebied begrensd door: 
- Assesteenweg (N285) ter hoogte van huisnummer 105; 
- Kamstraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285) ; 
- Assesteenweg (N285) ter hoogte huisnummer 147; 
geldt: 
- de zone 30 schoolomgeving wordt afgebakend.  
- het begin van de zone 30 schoolomgeving wordt aangeduid; 
 
Dit wordt gesignaleerd door: 



51. 

gemeenteraad van 23 oktober 2017 

- verkeersborden F4a en A23; 
- verkeersborden F4b. 
Deze signalisatie is dynamisch. 
 
Artikel 4: 
In het gebied begrensd door: 
 
Zone 1 
- Luitenant Jacopsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
- Braambos ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
 
Zone 2 
- Klapscheutstraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285); 
- Keurebeekveldweg ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
- Frans De Wolfstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
- Loddershoek ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8) (beide 
aansluitingen); 
- Karenbergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
- Scheestraat ter hoogte van de grens met Schepdaal in de richting van Wambeek; 
- Scheestraat ter hoogte van het kruispunt met de Doelstraat (Wambeek); 
- Kapellestraat ter hoogte van huisnummer 50; 
 
Zone 3 
- Tuitenbergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
- Tuitenbergstraat ter hoogte van het kruispunt met Hunselveld; 
- Tuitenbergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Lombeeksestraat; 
- Pelmolenstraat ter hoogte van de grens met O.-L.-V.-Lombeek; 
- Oude Geraardbergsestraat ter hoogte van de grens met O.-L.-V.-Lombeek; 
- Lombeeksesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285); 
- Ter Heidestraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285); 
- Oude Geraardbergsestraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg 
(N285) in de richting van O.-L.-V.-Lombeek; 
- Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285) in de richting 
van Strijtem; 
- Luitenant Jacopsstraat ter hoogte van huisnummer 36; 
 
Zone 4 
- Gustaaf Breynaertstraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285); 
- Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285) in de richting 
van Sint-Martens-Lennik; 
- Oude Geraardsbergsestraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg 
(N285) in de richting van Sint-Martens-Lennik; 
- Opperbusingenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285); 
- Hondenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285); 
- Negenbunderstraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285); 
- Saffelbergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Joseph Van den Bosschestraat 
(N282) nabij kilometerpaal 13.9; 
- Joseph Van den Bosschestraat (N282) ter hoogte van de grens met Gooik 
(kilometerpaal 13.9); 
- Frans Luckxstraat ter hoogte van de grens met Elingen; 
- Postweg ter hoogte van het kruispunt met de Oude Postweg; 
- Brusselsestraat (N282) ter hoogte van het kruispunt met Groenenberg; 
- Brusselsestraat (N282) ter hoogte van het kruispunt met de Groenweg; 
- Steenbergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsestraat (N282); 
- Eksterstraat ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsestraat (N282); 
- Brusselsestraat (N282) ter hoogte van het kruispunt met de Brouwerijstraat; 
- Schapenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
- gemeenteweg 72 (atlas der buurtwegen) ter hoogte van het kruispunt met de 
Ninoofsesteenweg (N8); 
- Kattestraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
- Kattenbos ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
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- Marktstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
- Keurebeekveldlos ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
 
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:  
- het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.  
 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C43 met zonale geldigheid. 
 
Artikel 5 
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 
- Aanvullend politiereglement voor de invoering van snelheidszones 30-50 op 
gemeentelijke wegen en op een deel van de N282/gewestweg, goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 26 maart 2012; 
- Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende de 
herinrichting van de bebouwde kom in de Joseph Van den Bosschestraat (N282), 
Saffelbergstraat en de Zwartenbroekstraat, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 
juni 2016. 
 
Artikel 6: 
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 BRUSSEL. 
 
 
9.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE 
POLITIE OVER HET WEGVERKEER M.B.T. DE AFBAKENING VAN DE BEBOUWDE 
KOMMEN – GOEDKEURING 
 
Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet van 6 juli 2017; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, laatst 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 31 juli 2017; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst 
gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 21 juli 2014; 
 
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29 
juni 2012, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2017 betreffende het 
gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende de 
herinrichting van de bebouwde kom in de Joseph Van den Bosschestraat (N282), 
Saffelbergstraat en de Zwartenbroekstraat; 
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Overwegende dat het wenselijk is een aanvullend reglement op te stellen met de 
aanduiding van alle bebouwde kommen op het grondgebied Lennik; 
 
Overwegende dat de bebouwde kommen een gebiedsdekkende maatregel zijn; 
 
Overwegende dat gebiedsdekkende maatregelen en hun wijzigingen steeds in hun 
geheel moeten worden besproken; 
 
Overwegende het gunstig pré-advies d.d. 25 september 2017 van het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse Overheid; 
 
Overwegende de voorliggende plannen; 
 
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gewest- en gemeentewegen 
betreffen;  
 
BESLIST: met 10 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan 
Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Marie-Thérèse 
Van der Velde, Nando Hemelinckx en Carl Dewever) en 7 onthoudingen (Geert De 
Cuyper, Erik O, Kelly Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De 
Slagmeulder en Filip Rooselaers): 
 
Artikel 1: 
In het gebied begrensd door: 
- Frans Luckxstraat ter hoogte van huisnummer 2; 
- Langestraat ter hoogte van huisnummer 73; 
- Frans Luckxstraat ter hoogte van huisnummer 66; 
- Langestraat ter hoogte van huisnummer 51; 
- Ilingenstraat ter hoogte van huisnummer 15; 
- Gustaaf Van Der Steenstraat ter hoogte van huisnummer 38; 
- Slagvijver ter hoogte van het kruispunt met de Gustaaf Van der Steenstraat; 
- N282/Alfred Algoetstraat ter hoogte van de Molenbeek; 
- Lindeveldweg ter hoogte van huisnummer 4; 
- Lange Tramweg ter hoogte van huisnummer 2 (officieel adres Vondelstraat 2); 
- Frans Devoghellaan ter hoogte van huisnummer 81; 
- Ten Ham ter hoogte van huisnummer 14; 
-  Busingenstraat ter hoogte van huisnummers 97-98; 
- Negenbunderstraat ter hoogte van het kruispunt met Blok ter Vaart; 
- Saffelbergstraat ter hoogte van huisnummer 61; 
- Saffelbergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Joseph Van den Bosschestraat 
nabij kilometerpaal 12.8; 
- Joseph Van den Bosschestraat ter hoogte van huisnummer 7; 
- Zwartenbroekstraat ter hoogte van het kruispunt met de Joseph Van den 
Bosschestraat; 
- Sint-Elooistraat ter hoogte van het kruispunt met de Smidstraat; 
geldt:  
- de bebouwde kom Sint-Kwintens-Lennik wordt afgebakend. Het begin en einde van 
de bebouwde kom Sint-Kwintens-Lennik wordt aangeduid. 
 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden F1a; 
- verkeersborden F3a. 
 
Artikel 2: 
In het gebied begrensd door: 
- Dorekensstraat ter hoogte van huisnummer 41; 
- Dorekensstraat ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsestraat (N282); 
- Dorp ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsestraat (N282); 
- Schapenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsestraat (N282); 
- Korte Tramweg ter hoogte van het kruispunt met de Schapenstraat; 
- Processiestraat ter hoogte van het kruispunt met de Korte Tramstraat; 
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- Bossuitstraat ter hoogte van huisnummer 2; 
- Lostraat ter hoogte van het kruispunt met de Schapenstraat; 
- Schapenstraat ter hoogte van huisnummer 106; 
- Tombergstraat ter hoogte van huisnummer 23; 
- Tombergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Driekruisenstraat; 
- Palokenstraat ter hoogte van het huisnummer 11; 
- Lange Tramweg ter hoogte van kruispunt met de Doelestraat; 
geldt:  
- de bebouwde kom Sint-Martens-Lennik wordt afgebakend. Het begin en einde van de 
bebouwde kom Sint-Martens-Lennik wordt aangeduid. 
 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden F1a; 
- verkeersborden F3a. 
 
Artikel 3: 
In het gebied begrensd door: 
- Oudenaaksestraat ter hoogte van huisnummer 20; 
- Donkerstraat ter hoogte van huisnummer 59; 
- Gustaaf Van der Steenstraat ter hoogte van huisnummer 174; 
- Winkelstraat ter hoogte van huisnummer 6; 
- Groenstraat (gelegen tussen de Groenstraat en Groeneweg) ter hoogte van het 
kruispunt met de Groenstraat (gelegen tussen de Donkerstraat en Kasteelstraat); 
- Kasteelstraat ter hoogte van huisnummer 37; 
geldt:  
- de bebouwde kom Gaasbeek wordt afgebakend. Het begin en einde van de 
bebouwde kom Gaasbeek wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden F1a; 
- verkeersborden F3a. 
 
Artikel 4: 
In het gebied begrensd door: 
- Luitenant Jacopsstraat ter hoogte van huisnummer 36; 
- Luitenant Jacopsstraat ter hoogte van huisnummer 56; 
- Louis Spaakstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8); 
- Felix Van Den Boschstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg 
(N8); 
- Frans Baetensstraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285); 
- Frans Baetensstraat ter hoogte van huisnummer 50; 
geldt:  
- de bebouwde kom Eizeringen wordt afgebakend. Het begin en einde van de 
bebouwde kom Eizeringen wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden F1a; 
- verkeersborden F3a. 
 
Artikel 5: 
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 BRUSSEL. 
 
 
10.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE 
POLITIE OVER HET WEGVERKEER BETREFFENDE HET INVOEREN VAN EEN 
VERDRIJVINGSVAK OP DE NINOOFSESTEENWEG (N8) – GOEDKEURING 
 
Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet van 6 juli 2017; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, laatst 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 31 juli 2017; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst 
gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 21 juli 2014; 
 
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29 
juni 2012, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Overwegende dat de zichtbaarheid bij het oprijden van het kruispunt van de 
Karenbergstraat met de Ninoofsesteenweg (N8) onvoldoende is, indien er voertuigen 
geparkeerd staan op de N8; 
 
Overwegende dat er verschillende ongevallen gebeurd zijn op het kruispunt van de 
Karenbergstraat met de N8; 
 
Overwegende het voorstel d.d. 31 augustus 2017 van het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) om het stilstaan- en parkeren te verbieden door middel van 
markeringen; 
 
Overwegende het gunstig pré-advies d.d. 25 september 2017 van het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse Overheid; 
 
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gewestwegen betreffen;  
 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
Op de Ninoofsesteenweg (N8) over een afstand van 50 m voor het kruispunt met de 
Karenbergstraat in de richting van de Karenbergstraat geldt:  
- bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen. 
 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- wegmarkeringen overeenkomstig art. 77.4 van de wegcode. 
 
Artikel 2: 
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 
Niet van toepassing. 
 
Artikel 3: 
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 BRUSSEL. 
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11.- ICT – DIGITAAL STEMMEN BESTELLING IN HET KADER 
RAAMOVEREENKOMST BESTEK RRN3/2008 VAN FOD BINNENLANDSE ZAKEN 
– BEKRACHTIGING COLLEGEBESLISSING 
 
A/ Bespreking: 
----------------- 
Raadslid Erik O onthoudt zich omwille van onderstaande redenen: 
“Ik weet dat het tellen van stemmen een immens werk is. Ik heb dit reeds 
verschillende malen moeten doen hetzij als voorzitter van een telbureau, hetzij als 
secretaris. En het kan dan ook raar overkomen, ik weet de werklast van het tellen,  
dat ik zeer sceptisch ben tegenover elektronisch stemmen. Software is zeer makkelijk 
te manipuleren. Het begint reeds bij de ontwikkelaar van de programma's, die 
verschillende bugs kan inbouwen in de software waardoor het mogelijk kan worden dat 
de stemming niet correct wordt genoteerd.  
Het is tevens zeer moeilijk om achteraf een controle uit te voeren op de stemming.  
Bij het stemmen op papier is dit theoretisch wel mogelijk. Ik zei theoretisch want 
praktisch hebben we dit vorige keer getest bij de gemeenteraadsverkiezingen en de 
stemming gaan opvragen. Bleek er een stapel stemmen te zijn verdwenen en er 
niemand het initiatief nam om deze ergens te gaan zoeken.  
Toch mag er gesteld worden dat er nog steeds een papieren, controleerbare drager is.  
Bovendien is het niet te begrijpen dat op een moment dat verschillende westerse 
democratieën zoals Nederland er op terugkomen van het elektronisch stemmen, 
wegens fraudegevoelig, wij wel plotseling op de digitale trein gaan stappen en dit voor 
tenminste 7 jaar (2024)” 
 
B/ Besluit: 
------------ 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 23 
januari 2009, inzonderheid artikel 57 en artikel 58; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 houdende vaststelling van 
de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als 
opdrachten van dagelijks bestuur; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 15; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
105; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 5, § 4; 
 
Gelet op de principiële beslissing  van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003 en 
de beslissing van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 om, onder voorbehoud van 
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een gunstige evaluatie van de kwaliteit van het nieuw stemsysteem en een 
verantwoorde prijs, in de toekomst het digitaal stemmen in Vlaanderen te 
veralgemenen; 
 
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 december 2010 om zich in het 
kader van de lopende overheidsopdracht aan te sluiten bij de beslissing van de 
federale regering tot gunning van de ontwikkeling van een prototype door het bedrijf 
Smartmatic; 
 
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 met betrekking 
tot de ontwikkeling van een nieuw digitaal stemsysteem – overheidsopdracht – 
kennisgeving van perceel 1 deel 2: raamovereenkomst voor de aankoop van de 
stemsystemen; 
 
Gelet op de toezending van een afschrift van dit principebesluit aan het Agentschap 
Binnenlands Bestuur met als functie het formeel aanvragen van de toestemming van 
de Vlaamse regering voor de inzet van de door hen vastgesteld digitaal stemsysteem 
conform artikel 4, §1 uit het Vlaams Digitaal Kiesdecreet; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 
september 2017 waarin de aankoop van het digitaal stemsysteem principieel werd 
goedgekeurd; 
 
Overwegende de raamovereenkomst met referentie “raamovereenkomst – bestek 
RRN3/2008 van Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse 
Zaken”,  raamovereenkomst van 30 januari 2012 tussen Smartmatic International 
Holding BV, de Vlaamse en de Brusselse overheid maakt dat de gemeente Lennik geen 
plaatsingprocedure dient te volgend voor de aankoop van de stemcomputers en 
randapparatuur; 
 
Overwegende de gemeente Lennik in afwachting van inschrijving van de nodige 
budgetten in de begroting van 2018 kan overgaan tot aankoop door in te stappen op 
deze raamovereenkomst;  
 
Overwegende de totale éénmalige kost geraamd wordt op 90.000 € exclusief BTW of 
108.900 € inclusief BTW; 
 
Overwegende de federale Staat - na beslissing van de Ministerraad - voor een deel van 
20 % tussenkomt in deze aankoopkosten, dit in overeenstemming met de wet van 7 
februari 2014; 
 
Overwegende het digitale stemsysteem volgende zaken omvat per stembureau : 
 1° in afwijking van artikel 124 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, één digitale 
stembus met een scanner; 
 2° een of meer stemcomputers met geïntegreerd aanraakscherm en geïntegreerde 
printer; 
 3° een computer voor de voorzitter met een schrijfeenheid voor chipkaarten en een 
printer; 
 4° een handscanner voor de visualisatie van de barcode door de kiezer; 
 5° chipkaarten. 
 
Overwegende voor de gemeente Lennik volgende aantallen werden vooropgesteld: 8 
kiesbureaus en 40 stemcomputers; 
 
Overwegende het college van burgermeester en schepenen kan overgaan tot de 
definitieve aankoop van de stemapparatuur en tot de verzending van de bestelbrief 
mits bekrachtiging van deze collegebeslissing door de gemeenteraad en onder 
voorbehoud van een goedkeuring door de gemeenteraad van het budget hiervoor in de 
begroting voor het jaar 2018; 
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BESLIST: met 15 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan 
Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Geert De Cuyper, 
Marie-Thérèse Van der Velde, Kelly Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, Nando 
Hemelinckx, Lien De Slagmeulder, Carl Dewever en Filip Rooselaers) en 2 
onthoudingen (Erik O en Christel O): 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis en bekrachtigt van de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen om over te gaan tot de aankoop van een digitaal 
stemsysteem met het oog op digitaal stemmen vanaf de lokale verkiezingen in 2018 
onder voorbehoud van een door de gemeenteraad goedgekeurd budget 2018. 
 
Artikel 2: 
De nodige budgetten hiervoor worden voorzien in het budget 2018. 
 
 
12.- RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING VAN HET WEGENTRACE - 
VERKAVELINGSAANVRAAG –HUNSELSTRAAT ZN - DOSSIER 2017/V18-A. 
 
De raad heeft kennis genomen van de verkavelingsaanvraag ingediend op 30 mei 
2017 door de heer en mevrouw Luc Notaerts – Ingrid De Mel, wonende Hunselstraat 
54 te 1750 LENNIK, voor een grond gelegen Hunselstraat ZN te 1750 Lennik, 
kadastraal bekend 1ste Afdeling Sectie C nummers 0136/F, 0135/E en 0139/S; 
 
Overwegende dat het verkavelingontwerp voorziet in de verbreding van de bestaande 
gemeentewegen d.m.v. een gratis grondafstand, zoals aangeduid in grijze kleur (lot A 
voor een oppervlakte van ongeveer 43ca op het plan; 
 
Overwegende dat de ontworpen verkaveling volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-
Asse, vastgesteld bij K.B. van 7 maart 1977, gedeeltelijk gelegen is in woongebied 
met landelijk karakter en gedeeltelijk in agrarisch gebied; 
 
Gelet op het K.B. van 6 februari 1971 betreffende de behandeling en de 
openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen, en latere wijzigingen. 
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd van 20 juni 2017 tot en 
met 20 juli 2017; 
 
Overwegende dat geen bezwaarschriften werden ingediend inzake het 
verkavelingsontwerp; 
 
Gelet op artikel 105 § 1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening betreffende lasten en voorwaarden verbonden aan vergunningen 
en tijdelijke vergunningen; 
 
BESLIST: met 17 ja-stemmen: 
 
Artikel 1  
De verbreding van de bestaande gemeenteweg en de uitbreiding van de wegenis 
d.m.v. een gratis grondafstand aangeduid in grijze kleur op het verkavelingsontwerp 
ingediend door de heer en mevrouw Luc Notaerts – Ingrid De Mel, wonende 
Hunselstraat 54 te 1750 LENNIK, voor een grond gelegen Hunselstraat ZN te 1750 
Lennik, kadastraal bekend 1ste Afdeling Sectie C nummers 0136/F, 0135/E en 0139/S, 
wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2  
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De kavels dienen beperkt te worden tot op 5,00 m uit de as van de straat genaamd 
Hunselstraat. Deze strook is bestemd om ingelijfd te worden in het openbaar domein 
der wegenis voor de symbolische waarde van 1 euro.  De kosten voor het maken van 
een opmetingsplan, door een beëdigde landmeter en het verlijden van de afstandsakte 
vallen ten laste van de verkavelaar.  Het verlijden van deze akte dient uiterlijk samen 
te gebeuren met het verlijden van de verkavelingakte of met de verkoopakte. 

 
Afschrift of attest van de bevoegde ambtenaar of notaris van de akte moet, vóór het 
indienen van een aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning op een lot in de 
verkaveling, aan de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente overgemaakt 
worden, anders kan niet nagegaan worden of aan artikel 2 van deze bijlage, wat 
betreft de grondafstand, voldaan is. 
 
Volgens artikel 130 § 1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening vervalt de verkavelingsvergunning van rechtswege indien binnen 
vijf jaar na afgifte van de vergunning de akte betreffende de gratis grondafstand niet 
is verleden. Er mag geen enkel perceel worden verkocht, te koop aangeboden, 
verhuurd of te huur gezet, en er mag ook geen erfpacht of opstalrecht op worden 
gevestigd zolang aan bovenvermeld artikel 130 § 1 niet werd voldaan. 
 
Artikel 3  
De verkavelaar zal, indien niet aanwezig, de uitbreiding van het net van alle openbare 
nutsvoorzieningen, zoals water, elektriciteit, telefoon, kabel-tv, ... op eigen kosten, tot 
voor de verkaveling laten uitbreiden.  De netten zullen aangelegd worden volgens de 
statuten en de desbetreffende reglementen van kracht in de intercommunales of 
volgens de richtlijnen van de gemeente. 
 
De verkavelaar zal vóór de verkoop en / of bebouwing van een perceel de 
bewijsstukken aan de gemeente overmaken, waaruit blijkt dat deze kosten met de 
intercommunales vereffend werden.  Alle bijkomende kosten (onvoorziene werken, 
herziening van prijzen, aansluitingen, enz....) blijven ten laste van de eigenaar van het 
perceel. 
 
Artikel 4  
De eigenaars van de verkaveling, waar nog geen riolering bestaat, dienen zelf in te 
staan voor de aankoop en de plaatsing van de rioleringsbuizen en straatkolken met 
reukafsnijder om de 80 meter voor de verkaveling en de aansluiting op het bestaande 
rioleringsnet. 
 
De plaatsing van de rioleringsbuizen moet uitgevoerd worden volgens de technische 
voorschriften van de gemeente en volgens plan, opgemaakt door de ontwerper van de 
verkaveling. 
 
De technische voorwaarden zijn de volgende : 
 
- De verkavelaar moet voor de verkoop van de kavels aan de wegen in de 
verkaveling een riolering uit betonbuizen van minimum 40 cm diameter op voldoende 
diepte op zandcement aanleggen, zodat bij bebouwing van de loten de afwatering op 
een degelijke wijze kan gebeuren. 
 
- Tevens dienen aan deze wegen straatkolken (type reukafsnijder) voorzien te 
worden om de 80 meter en met een minimum van één straatkolk. 
 
- De open gracht op de loten / als openbare afwateringsgracht blijft behouden, of, 
om alle problemen met toekomstige eigenaars te voorkomen, is het aangewezen de 
verkavelaar te verzoeken deze gracht te overwelven met betonbuizen van minimum 40 
cm diameter, geplaatst op zandcement. 
Naargelang de plaatselijke omstandigheden moet boven deze riolering een zone van 
3,00 meter breed worden voorzien als dienstbaarheidzone voor eventueel onderhoud 
van de riolering.  De verkavelaar dient vooraf de plannen van de rioleringswerken aan 
het College van Burgemeester en schepenen ter goedkeuring voor te leggen. 
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Na het uitvoeren van deze werken zal de verkavelaar een gelijkvormigheidattest 
vragen aan de gemeente waaruit moet blijken dat de gemeente heeft vastgesteld dat 
de werken werden uitgevoerd gelijkvormig de voorschriften en de plannen. 
 
Dit gelijkvormigheidattest wordt afgeleverd door de gemeente of door iemand door 
haar daartoe aangesteld; de kosten hiervan zijn ten laste van de verkavelaar. 
 
Artikel 5  
Waarborg. 
Om de goede uitvoering van de werken te waarborgen zal de aanvrager van de 
verkaveling een som van € 125 per strekkende meter te leggen riolering, als waarborg 
storten in de gemeentekas, vóór de vergunning wordt afgeleverd. 
 
Hij zal deze waarborg na het afleveren van het gelijkvormigheidattest kunnen 
terugkrijgen. Ondertussen brengt dit bedrag geen intrest op ten voordele van de 
verkavelaar. 
 
Indien zou blijken dat de werken niet goed of niet voldoende goed zouden zijn 
uitgevoerd, kan de gemeente de waarborg integraal of gedeeltelijk aanwenden om de 
nodige werken op kosten van de verkavelaar te laten uitvoeren. 
 
Artikel 6  
De gemeenteraadsbeslissing, d.d. 28 mei 1990, inzake het Vlaamse 
Huisvestingsbeleid, waarvan een afschrift als bijlage, dient eveneens nageleefd te 
worden. 
 
Artikel 7  
Er zal geen enkele stedenbouwkundige vergunning afgeleverd worden indien het 
bewijs van de gestelde voorwaarden in de aangeduide artikels 1 tot en met 6, niet 
voorafgaand wordt geleverd. 
 
Artikel 8  
Het college kan volgens de omstandigheden afwijkingen op bovenvermelde artikelen 
toestaan. 
 
Artikel 9  
Indien er elektriciteitspalen, vóór de verkaveling, dienen verwijderd of verplaatst te 
worden, moeten de onkosten door de verkavelaar worden gedragen of betaald. 
 
Artikel 10  
Dit besluit wordt bij de verkavelingsvergunning gevoegd om er integrerend deel van 
uit te maken. 
 
 
13.- PATRIMONIUM – AANKOOP VAN DE RIJKSWACHTKAZERNE (GELEGEN 
ALFRED ALGOETSTRAAT 75 TE 1750 LENNIK) NA MINISTERIEEL BESLUIT VAN 
ONTEIGENINGSMACHTIGING - BESLISSING 
A/ Bespreking 
--------------- 
De N-VA – Lennik² - fractie onthoudt zich omwille van volgende redenen: 
"We onthouden ons om de volgende reden : In de eerste beslissing werd een dienst 
aangesteld namelijk het Aankoopcomité van Brussel 2 (een onderdeel van de Federale 
Overheidsdienst - Administratie van Patrimoniumdocumentatie). Volgens mijn 
informatie is deze dienst , naar aanleiding van de 6de staatshervorming, niet meer 
bevoegd en meer zelfs bestaat deze niet meer. Het personeel is intussen vertrokken 
ofwel naar de diensten van Vlaanderen ofwel naar hun moederadministratie. Het is dus 
m.i. onzinnig om naar deze dienst nog correspondentie te versturen. Het voorstel om 
alles te vervangen door de bevoegde dienst, zoals gestemd, lijkt mij te vaag en men 
kan alle wegen uit.  Ik vroeg om deze beslissing uit te stellen tot na 1/1/2018 , de 
datum dat het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet (waarschijnlijk) in voege komt en 
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de procedure op punt zou moeten staan. En dit om alle administratieve problemen te 
vermijden (overlapping van diensten - overdracht van dossiers enz. )  
Hier werd niet op ingegaan. Nochtans twee maanden meer voor een dossier dat al 
jaren aansleept zou geen probleem mogen zijn. Het uitstel van twee maanden zal 
waarschijnlijk veel administratieve problemen vermijden." 
 
B/ Besluit 
----------- 
Gelet de wet van 17 april 1835 inzake onteigeningen ten algemene nutte; 
 
Gelet de wet van 27 mei 1870 houdende de vereenvoudiging van de administratieve 
vormvereisten inzake onteigeningen ten algemene nutte; 
 
Gelet de wet van 26 juli 1962 betreffende onteigeningen ten algemene nutte en de 
concessies voor de bouw van autosnelwegen; 
 
Gelet het Besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1991 inzake 
onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de 
intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen; 
 
Gelet de omzendbrief van  26 juni 1996 geldt voor onteigeningen voor 
huisvestingsprojecten, waaronder sociale woningbouw; 
 
Gelet het besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen 
ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome 
gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW’s, de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappijen; 
 
Gelet het decreet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (BS 15 juli 2011, inwerking getreden op 25 juli 2011) waarbij de 
machtigingsprocedure vereenvoudigd werd; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2006 houdende “Patrimonium –
verwerving van vier appartementen met doorgang en achterliggende tuin gelegen 
Alfred Algoetstraat 75”; 
 
Gelet de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 
2010 houdende “Patrimonium –verwerving van vier appartementen met doorgang en 
achterliggende tuin gelegen Alfred Algoetstraat 75” waarbij beslist werd voormeld 
onroerend goed te verwerven door onteigening; 
 
Gelet de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 
2011 houdende” Gebouwen – schattingsverslag eigendom Alfred Algoetstraat 75 te 
1750 LENNIK – kennisname” waarbij het kennis genomen heeft van het bedrag van de 
schatting, zijnde € 650.000,-; 
 
Gelet op het schrijven van 27 januari 2014 van FOD Financiën, Aankoopcomité Brussel 
2 aan het OCMW van Lennik, waarin wordt meegedeeld dat de Regie der Gebouwen 
het appartementsblok voor verkoop heeft overgedragen aan het aankoopcomité; 
 
Gelet op het schrijven van 17 februari 2014 van FOD Financiën, Aankoopcomité 
Brussel 2 waarbij kopie van voormeld schrijven naar het OCMW van Lennik gericht 
werd aan de gemeente; 
 
Gelet op het mailbericht van 28 april 2014 waarbij commissaris a.i. Carla Ponnet 
meedeelt dat in het proces-verbaal van overgave en overname als 
minimumverkoopprijs € 860.000 werd vermeld te vermeerderen met de 
onteigeningsvergoeding samengesteld uit de vergoeding voor verminderd wederbeleg 
(3%) en de vergoeding voor wachtintresten op basis van de wettelijke interest op het 
ogenblik van de onteigening; 
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Gelet de gemeenteraadsbeslissing van 12 oktober 2015 houdende “ruimtelijke 
ordening –rijkswachtkazerne Alfred Algoetstraat 75 – kadastraal gekend 1ste Afdeling 
Sectie E nr. 0141/F/2 – onteigeningsplan – voorlopige vaststelling – goedkeuring door 
de gemeenteraad”; 
 
Gelet de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2016 houdende “ruimtelijke ordening –
rijkswachtkazerne Alfred Algoetstraat 75 – kadastraal gekend 1ste Afdeling Sectie E 
nr. 0141/F/2 – onteigeningsplan – definitieve vaststelling – goedkeuring door de 
gemeenteraad”;  
 
Gelet het besluit van 15 september 2017 van Liesbeth Homans, Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 
houdende “de machtiging aan de gemeente Lennik voor de onteigening van de 
onroerende goederen gelegen te Lennik met het oog op de realisatie vaan sociale 
huurwoningen”  
 
Overwegende dat voor de aankoop van voormeld gebouw voldoende middelen (€ 
900.000) zijn opgenomen in de goedgekeurde meerjarenplanning 2014-2019 onder 
ACTIE 1419/001/004/002/001; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLIST: met 10 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan 
Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Marie-Thérèse 
Van der Velde, Nando Hemelinckx en Carl Dewever) en 7 onthoudingen (Geert De 
Cuyper, Erik O, Kelly Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De 
Slagmeulder en Filip Rooselaers): 
 
Artikel 1: 
Het goed, genaamd rijkswachtkazerne, gelegen Alfred Algoetstraat 75, kadastraal 
gekend 1ste Afdeling Sectie E nr. 0141/F/2 (1.291 m²) te onteigenen. 
 
Artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze 
beslissing via . FOD Financiën, Aankoopcomité Brussel 2 
 
Artikel 3: 
De bevoegde diensten in kennis te stellen van de beslissing. 
 
 
 
 

ADDENDUM AGENDA GEMEENTERAAD 23 OKTOBER 2017 
 
 
Agendapunt 1 ingediend door raadslid Geert De Cuyper 
---------------------------------------------------------------- 
 
1. Communicatiedragers Handelskern Lennik 
 
Toelichting 
Onder de vorige legislatuur werd op initiatief van de toenmalige schepen Eddy 
WARRAND actie gevoerd en publiciteitsborden aan de invalswegen van de gemeente 
geplaatst met als titel “ Lennik uw winkelgemeente “. 
  
Dit initiatief had betrekking op alle handelszaken die zich bevinden op het grondgebied 
Lennik. 
 



63. 

gemeenteraad van 23 oktober 2017 

Op een persvoorstelling van 12 oktober jl. werden een reeks “Communicatiedragers 
Huisstijl Handelskern Lennik“ voorgesteld en dit onder de titel “Winkelen in hartje 
Lennik”. 
 
Vijf handelaars waren aanwezig. 
 
In uitvoering van dit initiatief zullen niet alleen in het centrum van de gemeente Lennik 
nieuwe vlaggen wapperen doch zullen er eveneens op de winkelruiten gesymboliseerde 
etalagestickers geplakt worden. 
 
Een mooi initiatief …  dat echter onmiddellijk getemperd dient  te worden aangezien 
uit de persvoorstelling bleek dat dit enkel betrekking heeft op de handelszaken die zich 
in het centrum van de gemeente bevinden en niet  op de handelszaken die zich 
bevinden in de andere deelgemeenten Sint-Martens-Lennik, Gaasbeek en Eizeringen. 
 
Aan de uitbaters van de handelszaken in de andere deelgemeenten is het zelfs 
verboden deze etalagestickers aan te brengen. Er zullen in de deelgemeenten evenmin 
vlaggen wapperen. 
 
Het is blijkbaar de bedoeling van het College enkel de handelszaken van het centrum 
te promoten en helemaal niet deze van de andere deelgemeenten. De potentiële 
klanten worden als het ware gevraagd hun koopwaren aan te kopen in handelszaken 
gelegen in het centrum de gemeente en deze buiten het centrum links te laten liggen. 
 
De slogan ‘De kortste weg naar een fantastische koopervaring‘ toont aan dat men in 
de andere deelgemeenten geen ‘fantastische koopervaring‘ kan hebben … 
 
Ik dacht dat ‘alle Lennikse handelszaken voor het college belangrijk waren‘ doch 
blijkbaar niet. 
 
Blijkbaar hebben de leden van het College hieraan niet gedacht. 
 
Dit is niet verwonderlijk wanneer men een communicatiebureau uit Gent aanstelt, bij 
het overleg geen handelaars van de andere deelgemeenten betrekt en daarenboven 
als College zelf weinig aandacht heeft voor dit project. 
 
Het College neemt zomaar de aanbevelingen over van een Gents Studiebureau die met 
de gemeente Lennik geen enkele band heeft zonder ook maar te zorgen voor een 
eigen inbreng op maat van Lennik. Het strategisch commercieel plan is er net 
gekomen op basis van de input van de handelaars en de feitelijke gegevens inzake 
koopstromen, koopbinding,… 
 
Vragen: 
1. Waarom werden (andermaal) niet al de gemeenteraadsleden uitgenodigd op de 

persvoorstelling ? 
2. Waarom bevatten de communicatiedragers niet eveneens de ‘groene kleur ‘ die in 

het logo van de gemeente Lennik terug te vinden is? 
3. Waarom zijn er voor de vrije beroepen enkel logo’s voor bv.  apothekers en niet 

voor andere vrije beroepen zoals geneesheren, kinesisten, advocaten, …? 
4. Mededeling van de lijst van de handelaars die bij dit project betrokken zijn. 
 
Voorstel: 
1. Het actieplan rond communicatiedragers Huisstijl Handelskern Lennik (vlaggen, 
stickers, flyers, …) wordt uitgebreid naar de andere deelgemeenten. 
 
2. In de toekomst worden op alle persvoorstellingen uitgaande van het college en die 
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid en gemeentelijke initiatieven steeds 
minstens al de gemeenteraads- en OCMW-raadsleden uitgenodigd. 
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Schepen Yves De Muylder antwoordt hierop als volgt: 
 
Het initiatief van de visualisatie van de handelskern is slechts één van de acties die 
ondernomen worden om de Lennikse handelaars te ondersteunen. Zo startte de 
gemeente Lennik de voorbije jaren, in nauw overleg met de werkgroep 
handelskernversterking, met de uitwerking van enkele acties: 

• oprichting aanspreekpunt lokale ondernemers/handelaars binnen de gemeente  
• oprichting lokale werkgroep 
• deelsite onder www.lennik.be met gebundelde info/ nieuws specifiek voor 

ondernemers/handelaars 
• Lennikse waardebon voor alle Lennikse handelaars 
• terrasreglement gericht op uniformiteit en beleving (geen retributie meer en 

een éénmalige subsidie voor de plaatsing van terrasafscherming) 
• mobiliteitsvisie  
• kruisbestuiving toerisme door oprichting camperterrein, samenwerking Kasteel 

van Gaasbeek 
 
Er waren inderdaad slechts 5 handelaars aanwezig op het persmoment. Belangrijker is 
dat van de 44 handelaars met winkelruimte binnen de kern er slechts 4 waren die niet 
wensten deel te nemen aan dit initiatief. De overige spraken zich heel positief uit over 
de visualisatie van de handelskern en vragen of dit in de toekomst kan worden verder 
gezet onder de vorm van andere communicatiedragers (herbruikbare tassen, 
kortingsbonnen, stempelkaarten,…). 
 
In 2014-2015 ontwikkelde de gemeente Lennik in nauw overleg met de Lennikse 
handelaars en onder begeleiding van consultancybureau City D een strategisch 
commercieel plan voor Lennik. Dit plan omvat een perspectiefrijke visie met bijhorend 
actieplan waarbij enkele acties met stip werden aangeduid. Een algemene visie met 
bijhorende acties is immers niet toepasselijk voor heel Lennik. Zo werd na een 
grondige analyse nagegaan wat de specifieke noden en ontwikkelingen zijn per 
winkelgebied. Een gediversifieerde aanpak is wenselijk. De winkelkernkern van Sint-
Kwintens-Lennik dient immers anders benaderd te worden dan de kern van Sint-
Martens-Lennik of de Ninoofsesteenweg.  
 
Waarom dan enkel de visualisatie van de handelskern in Lennik? Met de ontwikkeling 
van de communicatiedragers willen we graag de handelskern visueel afbakenen, 
versterken en promoten. Het centrum van Lennik vormt het winkelhart van de 
gemeente. Lennik, en bij uitbreiding de Vlaamse overheid, wil inzetten op 
kernversterking vanuit de optiek dat clustering van detailhandel tal van voordelen 
biedt inzake bereikbaarheid, mobiliteit, kruisbestuiving, verweving met diensten, 
doordachte inname openbaar domein,… We zijn hier zeker niet alleen. Alle Vlaamse 
gemeenten zetten hier op in. Lennik is kenmerkend in die zin dat er weinig leegstand 
is en met dit initiatief willen we deze toestand behouden en verbeteren… 
Op basis van de input van de werkgroep gaf communicatiebureau Soon vorm aan de 
visualisatie van de handelskern. Specifiek voor de handelaars binnen het 
kernwinkelgebied werd een huisstijl opgemaakt op basis van onze Lennikse troeven 
die inzet op een duidelijke afbakening en een uniforme visualisatie gericht op meer 
beleving en uitstraling. In lijn met de ontwikkelde huisstijl werden 
communicatiedragers zoals vlaggen, gepersonaliseerde etalagestickers, flyers, … 
gemaakt. 
 
Dit neemt uiteraard niet weg dat er ook ondersteuning voor andere winkelgebieden 
kan zijn in de toekomst, maar dan wel aangepast aan hun noden. Een voorbeeld 
hiervan dat nu al bestaat is de Lennikse waardebon. 
 
(Iedereen is gevraagd om te zetelen binnen de werkgroep, ook buiten SKL) 
 
antwoord op vraag 1: 
De raad werd niet uitgenodigd omdat het project getrokken werd door de handelaars. 

http://www.lennik.be/
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antwoord op vraag 2: 
Omdat dit ook een initiatief is voor de handelaars en specifiek hiervoor een huisstijl 
werd ontwikkeld los van de gemeentelijke huisstijl. 
 
antwoord op vraag 3: 
Omdat enkel de handelszaken met winkelruimte (zoals bepaald door databank 
Locatus) voor dit project (Winkelen in hartje Lennik) geviseerd werden. 
 
antwoord op vraag 4: 
Deze lijst volgt. 
 
stemming over voorstel 1: 
Het voorstel wordt met 10 neen-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi 
Elpers, Johan Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, 
Marie-Thérèse Van der Velde, Nando Hemelinckx en Carl Dewever), 1 onthouding (Filip 
Rooselaers) en 6 ja- stemmen (Geert De Cuyper, Erik O, Kelly Van Vlaenderen, 
Kristien Van Vaerenbergh, Christel O en Lien De Slagmeulder) niet goedgekeurd. 
 
stemming over voorstel 2: 
Het voorstel wordt met 10 neen-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi 
Elpers, Johan Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, 
Marie-Thérèse Van der Velde, Nando Hemelinckx en Carl Dewever), 1 onthouding (Filip 
Rooselaers) en 6 ja- stemmen (Geert De Cuyper, Erik O, Kelly Van Vlaenderen, 
Kristien Van Vaerenbergh, Christel O en Lien De Slagmeulder) niet goedgekeurd. 
 
 
Agendapunten 2 en 3 ingediend door raadslid Gun Mignon 
-------------------------------------------------------------------- 
 
2. Lennik ontbreekt als één van de weinige gemeenten 
 
Door afwezigheid van raadslid Gun Mignon wordt het agendapunt uitgesteld naar de 
gemeenteraad van 27 november. 
 
 
3. Overzicht van alle bouwprojecten in de gemeente 
Door afwezigheid van raadslid Gun Mignon wordt dit agendapunt voorgedragen door 
raadslid Geert De Cuyper. 
 
Toelichting 
Grootschalige bouwprojecten staan gepland, om en bij de 250 nieuwe 
woningen staan volgens de pers gepland in Lennik 
 

Vragen 
1. Kan de bevoegde schepen een overzicht maken van alle grote bouwprojecten 

die gepland staan? 
2. Wat is het standpunt van het gemeentebestuur met betrekking tot het 

vrijwaren van het Lennikse karakter? 
 
Schepen Heidi Elpers antwoordt hierop als volgt: 
1. 
Er kan een overzicht gemaakt worden van alle grote bouwprojecten die gepland staan. 
Maar wat wordt bedoeld met “ grote bouwprojecten “? Graag een duidelijke definitie. 
 
2. 
Wat wordt is de vraag bedoeld met het “Lennikse karakter”? 
Alvorens te spreken over het vrijwaren van het Lennikse karakter is het handig te 
weten wat bedoeld wordt met “het Lennikse karakter”.  
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Agendapunt 5 ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Mondelinge vraag: ontbreken meerderheid 
 
Geachte burgemeester en schepenen, 

 
Op de eerste gemeenteraad na de vakantie op 25 september dienden we opnieuw vast 
te stellen dat de burgemeester er niet in slaagt om haar meerderheid naar de raad te 
krijgen. 

 
Het is duidelijk dat de Burgemeester er niet in slaagt haar coalitie bijeen te houden. Er 
wordt gekozen om ruzie te maken i.p.v. beleid te voeren. Dit is uiteraard ten nadele 
van de Lennikenaren. 

 
Uit de pers vernemen we dat de afwezige schepen eveneens al drie colleges niet komt 
opdagen. De reden voor zijn afwezigheid zou gelegen zijn in budgetverschuivingen ten 
nadele van de projecten die de schepen gepland had te realiseren. 

 
Omwille van deze aanhoudende problemen dringen zich volgende vragen op: 

 
1. Bent u van mening dat u nog beschikt over een meerderheid in de raad? 
2. Hoe gaat u de aanhoudende problemen binnen uw college oplossen? 
3. Waarom heeft u nagelaten de raad de reden mee te delen waarom schepen 

Van Ginderdeuren afwezig was op de zitting in september? 
 
Burgemeester Irina De Knop beantwoordt de vragen als volgt: 
1. 
De besluitvorming van vandaag en van het college van burgemeester en schepenen is 
het antwoord op uw vraag. 
 
2 & 3. 
Omdat ik de exacte reden niet zeker wist van de heer Van Ginderdeuren. Ik ga ook 
niet de vuile was gaan buiten hangen. Ik betreur tevens het debat in de media 
hieromtrent. 
 
 
Raadslid Willy De Waele neemt het woord en leest onderstaande tekst voor: 
 

“Democratie, meerderheid en minderheid 
 
Verkiezingen bepalen de politieke machtsverhoudingen binnen de gemeenteraad. 
Binnen deze machtsverhoudingen worden meerderheid en minderheid gevormd voor 
een zes jaarlijkse bestuursperiode. 
 
Niemand is verplicht of kan verplicht worden aan verkiezingen deel te nemen; de 
uitdrukkelijke wil tot deelname wordt neergelegd met de ondertekening van de 
bewilligingsverklaring en daarmede het onderschrijven door de kandidaat van het 
partijprogramma dat aan de kiezers wordt voorgesteld. 
 
Indien in de loop van de zes jaarlijkse legislatuur een kandidaat niet langer akkoord 
kan gaan met het vrijelijk onderschreven programma of de uitvoering ervan, hetgeen 
perfect mogelijk is, dan stelt hij/zijn mandaat ter beschikking van de politieke groep 
zonder dewelke zijn/haar verkiezing niet mogelijk geweest was. 
 
Het CBS en de GR ondergaan inderdaad de gevolgen van externe omstandigheden 
waar het noch verantwoordelijk voor is noch de aanleiding ervan was. 
 
Bovendien wordt de meerderheid van de gemeenteraad op 12 oktober 2015 
geconfronteerd met een schaamteloos en georkestreerd mandatendiefstal.  
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Van deze twee elementen, die hoegenaamd niets met het beleid te maken hebben, 
heeft de oppositie op 26 oktober 2015 – 12 dagen na de vaandelvlucht - geprofiteerd 
om de democratisch samengestelde meerderheid in deze raad de destabiliseren en het 
bestuur van de gemeente te hypothekeren. 
 
Vandaag wordt gesteld dat de burgemeester er niet in slaagt haar coalitie bijeen te 
houden. Deze stelling wordt niet alleen niet onderbouwd maar strook helemaal niet 
met de werkelijkheid; CD&V en LB werken naadloos samen. 
 
Dat er wordt gekozen om ruzie te maken wordt evenmin onderbouwd en valt te 
herleiden tot een gratuit statement. 
 
Ten slotte is dit uiteraard ten nadele van alle Lennikenaren; over welke nadelen dit zou 
kunnen zijn wordt niet toegelicht en hebben wij het raden. 
 
Mijn leeftijd heeft het nadeel te beseffen dat het einde nadert, maar het voordeel van 
een kunnen terugvallen enige ervaring. 
 
Graag wil ik raad ervan in kennis stellen van de gebeurtenissen tijdens de vergadering 
van het CBS van 1 juni 2012 toen de burgemeesters moest vaststellen vat de 
vergadering van het CBS niet kon doorgaan omdat de schepenen Geert DE CUYPER, 
Eddy WARRAND en Etienne VAN VAERENBERHG ostentatief de vergadering verlieten. 
 
De agenda van dit CBS voorzag: 
 

• De goedkeuring van de bestelbons; 
• De goedkeuring van de mandaten; 
• De goedkeuring van de invorderingen; 
• De goedkeuring van 16 bouwvergunningen; 
• De goedkeuring van grondconcessies; 
• De goedkeuring van personeelsdossiers; 

 
Door deze sabotage, dit kan niet anders worden genoemd, van 3 schepenen kon het 
CBS niet beslissen over deze dossiers. Alle Lennikenaren en de personeelsleden waren 
hier het slachtoffer van.  
 
Tijdens de gemeenteraad van 28 september 2015 verlaat de N-VA groep, na de 
behandeling van het punt betreffende de opmaak van het Strategische en 
Commercieel van de gemeente de raad kunnen de volgende punten niet worden 
behandeld: 
 

• Goedkeuring van de jaarrekening 2014; 
• Advies rekening kerkfabriek Sint-Gertrudis; 
• Goedkeuringen verkavelingsaanvraag en wegentracè; 
• Goedkeuring onteigeningsplan Rijkswachtkazerne; 
• Overeenkomst en stedenbouwkundige vergunningen; 

 
De gemeenteraad van 25 september 2017 is eveneens niet kunnen doorgaan omdat 
de minderheid het nodig vond andermaal op te stappen; de volgende agendapunten 
konden niet worden behandeld: 
 

1. Financiën – Jaarrekening OCMW 2015- Kennisname 
2. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer m.b.t. circulatie parking de Gronckel – Goedkeuring 
3. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer m.b.t. buurtweg nr. 26 – Verbod op Quads – Goedkeuring 
4. Grondgebiedszaken – Verkoop van een perceel aan Eandis – Perceel gelegen 

steenbergstraat kadastraal gekend 2e afdeling, sectie d. nr. 131 – Goedkeuring 
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5. Milieu – Bekrachtiging visie van de raad van bestuur van Intradura voor de 
uitbreiding van de inzameling van verpakkingsafval – Goedkeuring 

6. Personeel – Aanstelling vervanger waarnemend gemeentesecretaris 
7. Beleidsondersteuning & dienstverlening - Algemeen reglement op de 

gemeentelijke begraafplaatsen - Goedkeuring 
8. Beleidsondersteuning & dienstverlening – Retributiereglement op 

grondconcessies en ontgravingen – Goedkeuring 
 
Ook hier is de Lennikenaar het slachtoffer van het onbezonnen profileringsgedrag van 
de minderheid. Zich verschuilen achter “de meerderheid moet maar zorgen voor 
aanwezig te zijn” is een goedkoop excuus en een vlucht voor de verantwoordelijkheid. 
Zijn wij ten slotte niet allemaal verkozen om deze gemeente te besturen. 
 
Het is niet van enig gevaar ontbloot maagdelijkheid voor te wenden in de wetenschap 
dat deze van Orlèans op de brandstapel geëindigd is.” 
 
 
 
 
De zitting werd geheven te 22.28 uur. 
 
Op bevel; 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 
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