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

1750 Lennik, 26-01-2018
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 29-01-2018 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken
Verbesseltstraat 9 te LENNIK.

Bijeenroeping van de
gemeenteraad
Gemeentedecreet
Artikel 26
De gemeenteraad kan enkel
beraadslagen of beslissen als
de meerderheid van de
zittinghebbende gemeenteraadsleden
aanwezig
is.
De raad kan echter, als hij
eenmaal bijeengeroepen is
zonder dat het vereiste
aantal leden aanwezig is, na
een
tweede
oproeping,
ongeacht
het
aantal
aanwezige leden, op geldige
wijze
beraadslagen
of
beslissen
over
de
onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda
voorkomen.
In
die oproeping wordt
vermeld dat het om een
tweede oproeping gaat.
In de tweede oproeping
worden de bepalingen van dit
artikel overgenomen.

Agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 18-12-2017
2. Riopact –Partner in rioleringswerk voor de gemeente Lennik –
Toelichting
3. Ruimtelijke
Ordening
–
Ontwerp
gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan “RUP Levenslust” – Voorlopige vaststelling
4. Ruimtelijke
Ordening
Ontwerp
gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan “RUP Levenslust” - Overeenkomst met Levenslust
betreffende financiële bijdrage in het RUP - Goedkeuring
5. Mobiliteit – Gemeentelijk mobiliteitsplan Lennik – Voorlopige
vaststelling
6. Financiën – Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West – Budget
2018 – Kennisname
7. Financiën – OCMW – Budgetwijziging 1 2017 – Kennisname
8. Financiën – OCMW – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en
budget 2018 – Kennisname
9. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer betreffende het invoeren van een parkeerzone voor
kampeerauto’s langs de Alfred Algoetstraat (N282)- Goedkeuring
10. Mobiliteit – Plaatsing en gebruik van ANPR-camera’s op nietbesloten plaatsen op het grondgebied van de gemeente Lennik Advies
11. Milieu – Aankoop van een perceel grond gelegen langs de voetweg
136 en Moeillestraat te 1750 Lennik afdeling 1 sectie c
perceelnummer 0474 c - Goedkeuring
12. Engagementsverklaring voor de vorming van een eerstelijnszone
Pajottenland – Goedkeuring
13. Samenwerkingsovereenkomst met cultuurregio Pajottenland &
Zennevallei intergemeentelijke archivaris - Kennisname

ADDENDUM AGENDA:
Punt aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper
1. Bestemming kerstbomen na de Kerstperiode

Punt aangevraagd door raadslid Carl Dewever
2. Standpuntbepaling invoering statiegeld op drankblikken en PETflessen bestrijdingsmiddel tegen zwerfvuil

Punt aangevraagd door raadslid Gun Mignon
3. Slimme steden en gemeenten
In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

