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Bijeenroeping van de 
gemeenteraad 

 

Gemeentedecreet 
 
Artikel 26 
De gemeenteraad kan enkel 
beraadslagen of beslissen als 
de meerderheid van de 

zittinghebbende gemeente-
raadsleden aanwezig is. 
De raad kan echter, als hij 
eenmaal bijeengeroepen is 
zonder dat het vereiste 
aantal leden aanwezig is, na 
een tweede oproeping, 
ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige 
wijze beraadslagen of 
beslissen over de 
onderwerpen die voor de 
tweede maal op de agenda 
voorkomen. 
In die oproeping wordt 
vermeld dat het om een 

tweede oproeping gaat.  
In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van dit 
artikel overgenomen. 

 

 
1750 Lennik, 13-04-2018 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 23-04-2018 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

 
 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-03-2018 

2. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingswijziging – Ninoofsesteenweg 156 - Dossier 2017/ 

v31-w 

3. Mobiliteit – Gemeentelijk mobiliteitsplan Lennik – Definitieve 

Vaststelling 

4. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer m.b.t. gemeenteweg – Frans Van der Steenstraat – 

Goedkeuring 

5. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer m.b.t. gemeenteweg – Frans Luckxstraat – 

Goedkeuring 

6. Milieu – Aankoop via subsidies voor de flankerende maatregelen 
van het VSGB van een perceel grond gelegen langs de Alfred 
Algoetstraat te 1750 Lennik afdeling 1 sectie E perceelnummer 
140L - Goedkeuring 

7. Milieu – Aankoop via subsidies voor de flankerende maatregelen 
van het VSGB van een perceel grond gelegen langs de Alfred 
Algoetstraat te 1750 Lennik afdeling 1 sectie E perceelnummer 
140K - Goedkeuring 

8. Secretariaat - Iverlek – Goedkeuring agendapunten voor de 

algemene vergadering van 15 juni 2018, verzoek tot verschuiven 

einddatum van Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april 2019, 

voorstel tot verlenging van 1 april tot en met 29 maart 2037 en 

statutenwijzigingen 

9. Secretariaat - Haviland – Gewone algemene vergadering van 20 

juni 2018 – goedkeuring agendapunten 

10. Secretariaat – Infrax west – Goedkeuring agenda van de algemene 

vergadering op 26 juni 2018 

11. Secretariaat – Charter drinKraantjeswater – Goedkeuring  

 

Punt aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper 
12. Provincie Vlaams-Brabant: lokale ruimte trajecten – Oproep voor 

gemeentelijke projectvoorstellen – Project Steenuil (Veldstraat) 

 

 
 
 

In opdracht; 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 

 
 
 
 
 

Sam Harnie Koenraad AMEYS 
 
 
 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23-04-2018 

 
 
1.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 26-03-2018 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2.- RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING VAN HET WEGENTRACE - 
VERKAVELINGSWIJZIGING – NINOOFSESTEENWEG 156 - DOSSIER 2017/V31-W 
 
De gemeenteraad beslist om de strook grond, gelegen tussen de bestaande weggrens en de in de 

verkaveling bepaalde rooilijn vastgesteld op 5 meter uit de as van de voorliggende weg, in te lijven 
in het openbaar domein der wegenis voor de symbolische waarde van 1 euro. 
 
 
3.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN LENNIK – DEFINITIEVE 
VASTSTELLING 
 
De derde fase van het mobiliteitsplan (beleidsfase) is afgerond. De RMC (Regionale 
Mobiliteitscommissie) heeft in zitting van 13 maart 2018 het mobiliteitsplan gunstig beoordeeld. 
In kader van het goedkeuringstracé wordt aan de gemeenteraad gevraagd het mobiliteitsplan 
definitief vast te stellen. 
 
 
4.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER M.B.T. GEMEENTEWEG – FRANS VAN DER STEENSTRAAT – GOEDKEURING 
 

Naar aanleiding van de aanleg van het fietspad in de Frans Van der Steenstraat zal bijkomende 
signalisatie worden geplaatst. De voorrang van rechtsregel wordt opgeheven; de Frans Van der 
Steenstraat wordt de voorrangsweg, uitgezonderd het kruispunt met de Kroonstraat (N282). 
Voor de volledigheid van het aanvullend reglement worden alle verkeerstekens en wegmarkeringen 
in de Frans Van der Steenstraat opgelijst. 
 
 
5.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER M.B.T. GEMEENTEWEG – FRANS LUCKXSTRAAT – GOEDKEURING 
 
Naar aanleiding van de aanleg van het fietspad in de Frans Luckxstraat zal bijkomende signalisatie 
worden geplaatst. De voorrangsregeling in de Frans Luckxstraat blijft behouden. 
Voor de volledigheid van het aanvullend reglement worden alle verkeerstekens en wegmarkeringen 
in de Frans Luckxstraat opgelijst. 
 
 

6.- MILIEU – AANKOOP VIA SUBSIDIES VOOR DE FLANKERENDE MAATREGELEN VAN 
HET VSGB VAN EEN PERCEEL GROND GELEGEN LANGS DE ALFRED ALGOETSTRAAT TE 
1750 LENNIK AFDELING 1 SECTIE E PERCEELNUMMER 140L - GOEDKEURING 
 
Het gemeentebestuur wenst 2 percelen aan te kopen voor openbaar nut en om in te richten als 
toegankelijk groen in Lennik. 
De percelen zijn gelegen naast de sporthal van de gemeente Lennik. 
 
 
 
 



 

7.- MILIEU – AANKOOP VIA SUBSIDIES VOOR DE FLANKERENDE MAATREGELEN VAN 
HET VSGB VAN EEN PERCEEL GROND GELEGEN LANGS DE ALFRED ALGOETSTRAAT TE 
1750 LENNIK AFDELING 1 SECTIE E PERCEELNUMMER 140K - GOEDKEURING 
 
Het gemeentebestuur wenst 2 percelen aan te kopen voor openbaar nut en om in te richten als 
toegankelijk groen in Lennik. 
De percelen zijn gelegen naast de sporthal van de gemeente Lennik. 
 
 
8.- SECRETARIAAT - IVERLEK – GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VOOR DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN 15 JUNI 2018, VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 
IVERLEK VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019, VOORSTEL TOT VERLENGING VAN 
1 APRIL TOT EN MET 29 MAART 2037 EN STATUTENWIJZIGINGEN 
 

Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda 
van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek aan de gemeenteraad voorgelegd 
ter goedkeuring. 
 

 

9.- SECRETARIAAT - HAVILAND – GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 JUNI 
2018 – GOEDKEURING AGENDAPUNTEN 
 

Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda 
van de gewone algemene vergadering van Haviland aan de gemeenteraad voorgelegd ter 
goedkeuring. 
 

 

10.- SECRETARIAAT – INFRAX WEST – GOEDKEURING AGENDA VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING OP 26 JUNI 2018 
 
Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda 
van de algemene vergadering van Infrax West aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 
 
 
11.- SECRETARIAAT – CHARTER DRINKRAANTJESWATER – GOEDKEURING  
 
Lennik,  voortaan een Kraantjeswatergemeente! 
De gemeente ondertekent het “drinKraantjeswatercharter”, een initiatief van De Watergroep en de 
afvalintercommunales Limburg.net en IDM om iedereen aan te zetten kraantjeswater te drinken. 
België behoort immers wereldwijd tot de landen met de hoogste flessenwaterconsumptie, en dat 
terwijl we over drinkbaar water van topkwaliteit beschikken. 
De gemeente kiest hiermee resoluut voor een gezond en milieuvriendelijk drankbeleid. 
Kraantjeswater is veel voordeliger, voor het milieu én financieel. 

 
Meer info over dit project: www.drinkraantjeswater.be  
 
 

Punt aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper 

 
12.- Provincie Vlaams-Brabant: lokale ruimte trajecten – Oproep voor gemeentelijke 
projectvoorstellen – Project Steenuil (Veldstraat) 
 

http://www.drinkraantjeswater.be/

