
1. 

gemeenteraad van 17-12-2018 

Zitting van 17-12-2018 
 
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, 

Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Carl Dewever, Gun 
Mignon, Jasper De Bruyn, Filip Rooselaers, Elza Leuckx--------------raadsleden; 

• Natalie Vermeir------------------------------------------wnd. algemeen directeur. 
 
Verontschuldigd: 

• Nando Hemelinckx----------------------------------------------------------raadslid; 
 
 
 
De zitting vangt aan te 20.00 uur. 
 
 
1.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN  
26-11-2018 
 
 
Het PV van de notulen van de vergadering van 26-11-2018 wordt met 17 ja-stemmen 
goedgekeurd. 
 
 
2.- AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR DE VOORZITTER  – MANDAAT 
MEVROUW KELLY VAN VLAENDEREN - VERVALLENVERKLARING 
 
Overwegende dat mevrouw Kelly Van Vlaenderen een adreswijziging heeft 
aangevraagd bij de gemeente Huldenberg op 20 november 2018; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke diensten op 4 december 2018 in kennis werden 
gesteld dat  mevrouw Van Vlaenderen niet langer ingeschreven is in het 
bevolkingsregister van de gemeente Lennik; 
 
Overwegende dat de inschrijving in het bevolkingsregister een 
verkiesbaarheidsvoorwaarde is;  
 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 10 van het Gemeentedecreet, het raadslid 
dat tijdens zijn mandaat niet meer voldoet aan  de verkiesbaarheidsvoorwaarden, door 
de gemeenteraad vervallen verklaard wordt; 
 
Overwegende dat mevrouw Kelly Van Vlaenderen de voorzitter, noch de wnd. 
algemeen directeur of gemeentelijke diensten op de hoogte heeft gebracht van het feit 
dat ze niet langer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 
 
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad op 7 december in kennis werd 
gesteld van het feit dat mevrouw Van Vlaenderen sinds 20 november 2018 niet meer 
voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 
 
 
BESLIST:  
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Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van de feiten die aanleiding geven tot de vervallen 
verklaring van het mandaat van mevrouw Kelly Van Vlaenderen en gaat over tot de 
vervallenverklaring van het mandaat van mevrouw Van Vlaenderen. 
 
 
 
3.- AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR DE VOORZITTER – EEDAFLEGGING VAN 
OPVOLGEND RAADSLID NA ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN 
 
Gelet op de kennisname door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018 van 
de feiten die aanleiding geven tot de vervallenverklaring van het mandaat van 
mevrouw Kelly Van Vlaenderen; 
 
Gelet op de vervallenverklaring door de gemeenteraad van het mandaat van mevrouw 
Van Vlaenderen op de zitting van 17 december 2018; 
 
Gelet op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en de 
geldigverklaring ervan door de Raad van Verkiezingsbetwistingen zoals meegedeeld 
per brief van 20 november 2012; 
 
Gelet dat mevrouw Elza Leuckx als 1ste opvolger op de lijst nr. 8, LVB, zelfde lijst als 
raadslid mevrouw Van Vlaenderen, staat. 
 
Gelet, volgens artikel 16 van het Gemeentedecreet, op het onderzoek van de 
geloofsbrieven door de raad, zoals voorgeschreven in art. 7§3, waaruit blijkt dat 
mevrouw Elza Leuckx voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet 
bevindt in een toestand van onverenigbaarheid, zoals vermeld in artikel 11 van het 
Gemeentedecreet; 
 
Gezien de uitnodiging van de gemeente van 7 december 2018 om op de 
gemeenteraad van 17 december 2018 aanwezig te zijn om er de eed af te leggen en 
het mandaat als gemeenteraadslid op te nemen; 
 
Vervolgens legt mevrouw Leuckx de eed af in handen van de voorzitter: “Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 
 
BESLIST:  
 
Artikel 1: 
De raad neemt akte van de eedaflegging van mevrouw Elza Leuckx en vervolgens 
wordt mevrouw Leuckx aangesteld als raadslid. 
 
Artikel 2: 
Een akte van eedaflegging wordt overhandigd aan raadslid mevrouw Elza Leuckx. 
 
Artikel 3: 
Afschrift zal voor kennisgeving aan de Vlaamse Regering worden toegezonden. 
 
 
4.- AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR DE VOORZITTER – HERVASTSTELLING 
VAN DE RANGORDE VAN DE RAADSLEDEN 
 
Mevrouw Elza Leuckx wordt als laatste toegevoegd op de ranglijst van de 
gemeenteraadsleden. Deze wordt als volgt vastgesteld: 
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Naam + 
Voornaam 

Hoedanigheid Datum 
eerste 

indienst- 
treding als 

GR-lid 

Datum 
laatste 

verkiezing 

Getal 
bekomen 
stemmen 

na 
verdeling 
stemmen 

Jaren 
anciënniteit + 

periode op 
17/12/2018 

 

Willy De Waele gepensioneerd 19/1/1971 14/10/2012 263 19/1/1971 – 
4/2/1991 en 
9/1/1995 – 

17/12/2018 = 
44j  

Geert De Cuyper advocaat 2/1/1989 14/10/2012 877 2/1/1989 – 
17/12/2018 = 
29j en 11m 

Heidi Elpers kabinetsadviseur 9/1/1995 14/10/2012 525 9/1/1995 – 
17/12/2018 = 
23j en 11m 

Filip Van 
Ginderdeuren 

advocaat  6/1/2001 14/10/2012 430 6/1/2001 – 
17/12/2018 = 
17j en 11m 

Marie-Thérèse 
Van der Velde 

onderwijzeres 
gepensioneerd 

6/1/2001 14/10/2012 264 11/12/1972 – 
31/12/1976 en 

6/1/2001 – 
1/4/2001 en 
2/1/2007 – 

17/12/2018 = 
17j en 11m 

Irina De Knop Burgemeester 2/1/2007 14/10/2012 998 2/1/2007 –
17/12/2018 = 
11j en 11m 

Yves De Muylder lijnpiloot 2/1/2007 14/10/2012 469 2/1/2007 –
17/12/2018 = 
11j en 11m 

Erik O eerstaanwezend 
verificateur 

2/1/2007 14/10/2012 399 2/1/2007 – 
17/12/2018 = 
11j en 11m 

Johan Limbourg zaakvoerder 2/1/2013 14/10/2012 509 2/1/2013 – 
17/12/2018: 5j 

en 11m 

Kristien Van 
Vaerenbergh 

advocate 2/1/2013 14/10/2012 414 2/1/2013 – 
17/12/2018: 5j 

en 11m 

Koenraad Ameys area manager 2/1/2013 14/10/2012 401 2/1/2013 – 
17/12/2018: 5j 

en 11m 

Christel O ambtenaar E.U. 2/1/2013 14/10/2012 223 2/1/2013 – 
17/12/2018: 5j 

en 11m 

Nando 
Hemelinckx 

bediende 28/1/2013 14/10/2012 275 28/1/2013 – 
17/12/2018: 5j 

10m 
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Lien De 
Slagmeulder 

kabinets-
medewerker 

25/2/2013 14/10/2012 170 25/2/2013 – 
24/6/2013 en 
21/10/2013 – 
24/3/2014 en 
22/9/2014 – 

17/12/2018: 5j 
en 1m 

Carl Dewever zelfstandige 24/3/2014 14/10/2012 224 24/3/2014 – 
17/12/2018: 4j 

en 8m 

Gun Mignon ingenieur 22/9/2014 14/10/2012 167 22/09/2014 – 
17/12/2018: 4j 

en 2m 

Jasper De Bruyn Bediende 2/1/2013 14/10/2012 175 2/1/2013 – 
25/2/2013 en 
23/9/2013 – 
22/9/2014 

25/01/2016-
17/12/2018: 4j  

Filip Rooselaers zelfstandige 23/3/2015 14/10/2012 103 23/3/2015 –  
17/12/2018: 3j 

en 8m 

Elza Leuckx gepensioneerd 17/12/2018 14/10/2012 239 0 

 
 
5.- FINANCIËN – BUDGETWIJZIGING 2018 KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS 
– AKTENEMING 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 46 dat bepaalt dat jaarlijks op basis 
van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar 
wordt vastgesteld door de kerkraad en door hen ingediend wordt bij het centraal 
kerkbestuur; 
 
Gelet op het artikel 48 en het artikel 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende 
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten 
en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de 
modellen van de boekhouding; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding 
besturen van de eredienst; 
 
Gelet dat de budgetwijziging het overdragen is van de voorziene en nog niet 
opgenomen investeringskredieten uit het budget 2017 naar het budget 2018; 
 
Gelet op artikel 48 van bovenvermeld decreet van 7 mei 2004 dat stelt dat indien de 
gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen valt van het bedrag 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad van het budget 
gewoon akte neemt; 
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Overwegende dat het aandeel in de kerkfabriek Sint-Gertrudis 80% bedraagt voor de 
gemeente Dilbeek en 20% voor de gemeente Lennik; 
 
BESLIST:  
 
Artikel 1: 
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis: 
 
Aandeel gemeente Lennik 2018 
Exploitatietoelage 2 283,79 
Investeringstoelage 13 963,36 

 
Artikel 2: 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Gertrudis en het erkend representatief orgaan. 
 
 
6.- FINANCIËN – BUDGET 2019 KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS – 
AKTENEMING 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 46 dat bepaalt dat jaarlijks op basis 
van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar 
wordt vastgesteld door de kerkraad en door hen ingediend wordt bij het centraal 
kerkbestuur; 
 
Gelet op het artikel 48 en het artikel 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende 
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten 
en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de 
modellen van de boekhouding; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding 
besturen van de eredienst; 
 
Gelet op artikel 48 van bovenvermeld decreet van 7 mei 2004 dat stelt dat indien de 
gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen valt van het bedrag 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad van het budget 
gewoon akte neemt; 
 
Overwegende dat het aandeel in de kerkfabriek Sint-Gertrudis 80% bedraagt voor de 
gemeente Dilbeek en 20% voor de gemeente Lennik; 
 
BESLIST: 
 
Artikel 1: 
Akte wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis: 
 

Aandeel gemeente Lennik 2019 
Exploitatietoelage 3 142,08 
Investeringstoelage 5 000,00 

 
Artikel 2: 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Gertrudis en het erkend representatief orgaan. 
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7.- FINANCIËN – BUDGETWIJZIGING NR.2 2018 – VASTSTELLING 
 
Gelet op de artikelen 148, 149, 150 en 151 van het Gemeentedecreet van 15 juli 
2005, 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; 
 
Gelet op het Ministerieel 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 Ministerieel besluit van 26 november 
2012; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de  
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 
 
Overwegende de budgetbesprekingen met de gemeentelijke diensten; 
 
Overwegende de besprekingen in het managementteam van 12 november 2018; 
 
Overwegende het gunstig advies van de budgetcommissie van 27 november 2018. 
 
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, Carl Dewever, Elza Leuckx) en 8 onthoudingen en 8 neen-stemmen 
(Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, 
Gun Mignon, Jasper De Bruyn, Filip Rooselaers) 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging nr.2 2018 vast, bestaande uit verklarende 
nota, de financiële nota en de toelichtingen dewelke integraal deel uitmaken van dit 
besluit. 
 
Artikel 2: 
De budgetwijziging nr.2 2018 zal voor goedkeuring en vergezeld van de vereiste 
stukken, toegezonden worden aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant. Een exemplaar wordt rechtstreeks toegezonden aan de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur. 
 
 
8.- FINANCIËN – POLITIEZONE PAJOTTENLAND – POLITIEBEGROTING 2019 
– GOEDKEURING GEMEENTELIJKE DOTATIE 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998, tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 40 derde en zesde 
lid en artikel 71 tot en met 76; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001, houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de lokale politie (ARPC); 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 augustus 2006, houdende de nadere regels 
betreffende de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot 
van een meergemeente politiezone;  
 
Overwegende dat de specifieke richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2019 
van de politiezone niet bekend waren op het ogenblik van de begrotingsopmaak 2019; 
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Overwegende dat de begroting 2018 dientengevolge werd opgesteld rekening 
houdende met de richtlijnen van de ministeriële omzendbrief PLP 56 betreffende de 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2018 ten behoeve van 
de politiezones. 
 
Overwegende dat de begroting 2019 minimaal de begrotingskredieten dient te 
voorzien noodzakelijk voor de correcte bezoldiging van het personeel en voor de goede 
werking van de zone; 
 
Overwegende dat elke gemeenteraad van de zone de dotatie stemt die aan het lokale 
politiekorps wordt toegekend en die aan de politiezone wordt gestort; 
 
BESLIST: met 17 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, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De 
Slagmeulder, Carl Dewever, Gun Mignon, Jasper De Bruyn en Elza Leuckx) en 1 
onthouding (Filip Rooselaers) 
 
Artikel 1:  
De bijdrage van de gemeente, in de begroting 2019 van de politiezone Pajottenland 
voor een bedrag van € 985 870,96 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2:  
Het bedrag van deze dotatie zal worden gestort op de rekening van de politiezone 
Pajottenland. 
 
Artikel 3:  
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal voor goedkeuring 
aangetekend worden verzonden aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
 
9.- FINANCIËN – BUDGET 2019 – VASTSTELLING 
 
A/Bespreking 
----------------- 
De heer Geert De Cuyper onthoudt zich omwille van het feit dat: 
“Al van bij de aanvang van de legislatuur wordt vastgesteld dat belangrijke 
investeringen niet op de rails geraken en telkenmale worden uitgesteld. 
 
Aankondigingspolitiek blijft jaar na jaar 'verschuivingspolitiek'. 
 
Hierdoor worden de uit te voeren werkzaamheden alsmaar duurder. 

• Herinrichting gemeentehuis  
• Schapenstraat 
• Feestzaal Jo Baetens  
• Bibliotheek 
• Diverse RUP's 
• Landschapsbeheersplan Nelleken  
• Bijgebouw  Dekenij 
• Gemeenteschool Assesteenweg - Eizeringen  
• Voetpaden Dorp S.M.Lennik 
• Speeltuin St.M.Lennik (De Ziener) 
• Containerpark: uitbating wordt volledig verkeerd  aangepakt  sinds  de  

aanpassing van  de tarieven 
• Enz. 

 

Volgens het College wordt er een gezond en consequent financieel beleid 
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wordt gevoerd. Dit is niet correct. Wanneer er nauwelijks grote werken 
(investeringen) worden uitgevoerd, kan het niet anders dan dat de 
uiteindelijke budgetresultaten een pos itieve tendens weergeven.” 
 
B/ Besluit 
------------ 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29 
juni 2012; 
 
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; 
 
Gelet op het Ministerieel 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 Ministerieel besluit van 26 november 
2012; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2018 KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de 
budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019; 
 
Overwegende de budgetbesprekingen met de gemeentelijke diensten; 
 
Overwegende de besprekingen in het managementteam van 12 november 2018 
 
Overwegende het gunstig advies van de budgetcommissie van 27 november 2018. 
 
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, Carl Dewever, Elza Leuckx), 7 neen-stemmen (Erik O, Kristien Van 
Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Gun Mignon, Jasper De Bruyn, Filip 
Rooselaers) en 1 onthouding (Geert De Cuyper) 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad stelt het budget 2019 vast, bestaande uit de beleidsnota, de 
financiële nota en de toelichtingen dewelke integraal deel uitmaken van dit besluit. 
 
Artikel 2: 
De vaststelling van het budget 2019 zal voor goedkeuring en vergezeld van de 
vereiste stukken, toegezonden worden aan de heer gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant. 
 
 
10.- TOERISME - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREUGEL IN 
GROENENBERG - GOEDKEURING 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 
juni 2012; 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 
december 2018 betreffende de goedkeuring tot deelname aan het 
samenwerkingsproject ‘Bruegel in Groenenberg’; 
 
Overwegende dat de expo ‘Bruegel in Groenenberg’ een samenwerking is tussen de 
gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Agentschap Natuur en Bos (via hun entiteit 
Natuurinvest) en de gemeente Lennik; 
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Overwegende dat deze expo inspeelt op de wisselwerking tussen enkele geselecteerde 
werken van Bruegel en hedendaagse poëzie vormgegeven door enkele grote 
installaties verspreid over verschillende plaatsen in het park van Groenenberg; 
 
Overwegende dat dichter en auteur Ivo Van Strijtem de rol van curator voor deze expo 
op zich neemt; 
 
Overwegende dat deze expo loopt van 15 juni 2019 tot 15 september 2019; 
 
Overwegende dat het Kasteel van Gaasbeek, de Erfgoedcel Pajottenland en 
Zennevallei en de leeskringen uit de regio hun advies verlenen; 
 
Overwegende dat het Poëziecentrum ondersteuning biedt onder de vorm van 
communicatie (reportage over de expo verschijnt in de Poëziekrant van België en 
Nederland, opname in algemene programmatie,...) en onder de vorm van hulp met de 
uitgave van een poëziebundel specifiek voor de expo (beheer rechten, ISBN-nummer, 
drukwerk,…); 
 
Overwegende dat het wenselijk is om de afspraken te formaliseren in een 
samenwerkingsovereenkomst; 
 
Overwegende dat de financiële last evenredig verdeeld wordt onder de drie 
deelnemende partners: Sint-Pieters-Leeuw, Agentschap Natuur en Bos en Lennik; 
 
Gelet dat er bij de budgetopmaak 2019 €7500 wordt voorzien via actiefiche ‘Bruegel in 
Groenenberg’; 
 
BESLIST: met 18 ja-stemmen 
 
Enig Artikel: 
De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan de overeenkomst ‘Bruegel in 
Groenenberg’: 
 
ARTIKEL 1. Ondergetekenden 
Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de afspraken voor het project ‘Bruegel in 
Groenenberg’ (voorlopige werktitel van het project) tussen deze partners: 
 

- Natuurinvest, Eigen vermogen overeenkomstig art. 30 van het Decreet van 19 
mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie, 
ondernemingsnummer 0887.269.985, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 
88 bus 75,  
vertegenwoordigd door de heer Tom EMBO, directeur 

 
- de gemeente Lennik 

Markt 18, 1750 Lennik 
vertegenwoordigd door Irina De Knop, burgemeester, en Natalie Vermeir, 
waarnemend algemeen directeur 

 
- De gemeente Sint-Pieters-Leeuw  

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw  
vertegenwoordigd door Luc Deconinck, burgemeester, en Walter Vastiau, 
algemeen directeur 

 
ARTIKEL 2. Doel 
De overeenkomst legt de afspraken vast over de wijze waarop zal worden 
samengewerkt in dit project, wat de financiële afspraken zijn en welke taken de 
respectieve ambtenaren zullen uitvoeren om het project te realiseren. 
Ook afbakening in tijd en ruimte worden vastgesteld. 
 
ARTIKEL 3. Duur 
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De overeenkomst start bij de ondertekening door de drie partijen en loopt af 30 
september 2019. Ze wordt niet stilzwijgend verlengd.  
 
ARTIKEL 4. Ligging  
De overeenkomst wordt opgesteld om het project ‘Bruegel in Groenenberg’ te kunnen 
realiseren dat zal plaatsvinden in het domein en kasteel Groenenberg, beheerd door 
het Agentschap Natuur en Bos en gelegen Konijnestraat 172 B, 1602 Sint-Pieters-
Leeuw. 
 
ARTIKEL 5. Inhoud van het project 
‘Bruegel in Groenenberg’ is een toeristisch-recreatief en cultureel project dat inzet op 
de beleving van het park Groenenberg aan de hand van Bruegelwerken en met een 
poëtische benadering. 
 
ARTIKEL 6. Afbakening van het project ‘Bruegel in Groenenberg’ 
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld voor de belevingsexpo die in 
Groenenberg zal worden georganiseerd tussen ten vroegste 1 juni 2019 en uiterlijk 30 
september 2019.  De bedoelde expo wordt inhoudelijk opgebouwd aan de hand van 
een selectie Bruegelwerken gecombineerd met poëzie. Voor het inhoudelijke luik wordt 
beroep gedaan op een curator, Ivo Van Strijtem. 
De fysieke uitwerking zal gebeuren door een combinatie van expoboxen in stellingwerk 
en opvallende typografie. Qua evenement behoort enkel de vernissage van deze expo 
intrinsiek bij het project. 
Andere evenementen, met eventueel andere partners, kunnen aan dit project 
gekoppeld worden, maar vallen buiten deze samenwerkingsovereenkomst. Gekoppelde 
evenementen worden telkens beoordeeld en goedgekeurd door de stuurgroep en de 
bevoegde besturen.  
 
ARTIKEL 7.  
Om het project te realiseren wordt een stuurgroep opgericht die regelmatig, volgens 
de vordering en noodzaak, overleg zal plegen waarin de verdere afspraken en taken 
worden besproken. Elke deelnemer zet zich actief in om een goede samenwerking met 
de andere deelnemers te realiseren en de gemaakte afspraken tijdig na te komen.  
 
Voor de projectpartners zullen in deze stuurgroep volgende personen zetelen: 

- Natuurinvest: Hilde Groenweghe, Verantwoordelijke Business en Events 
Groene Rand 

- Gemeente Lennik: Filip Verhaegen, deskundige toerisme, communicatie, 
handelskernversterking, integratie & lokale economie  

- Gemeente Sint-Pieters-Leeuw: Kristien Van Hecke, deskundige toerisme en 
erfgoed 

 
De stuurgroep kan volgens de noodzaak worden uitgebreid met gasten. 
De stuurgroep staat in voor de opvolging en juiste uitvoering van het project en 
koppelt terug naar de bestuurders van elke partner. 
 
ARTIKEL 8. Financiële afspraken & evaluatie 
Voor het project voorziet elke partner een inbreng van 7.500 euro. In het geval van 
Natuurinvest, wordt deze kost gedragen door het Agentschap voor Natuur en Bos. De 
raming en facturatie wordt tijdens de vormgeving van het project voortdurend 
geüpdatet, zodat er inhoudelijk en in de uitvoering kan worden ingegrepen en de 
maximale bijdrage van 7.500 euro per partner niet wordt overschreden. 
Eventuele subsidies kunnen door één van de drie projectpartners worden aangevraagd 
in naam van de projectgroep. Deze gaan integraal naar het project en komen bovenop 
de voorziene budgetten. 
Alle facturen, of dubbels ervan, die betrekking hebben op het project, worden 
verzameld door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, bij de betrokken ambtenaar, met 
een overzicht van welke partner welke factuur betaalt. Zo worden de betalingen 
stelselmatig verdeeld zodat op het eind van het project elke partner evenveel heeft 
bijgedragen aan het project met een maximumfactuur van 7.500 euro.  
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Het overzicht van de facturen en betalingen zal na afloop van het project aan de 
besturen van de drie projectpartners ter controle worden voorgelegd, samen met een 
evaluatie van het project. 
Dit overzicht met evaluatiedossier wordt uiterlijk 3 maanden na het einde van het 
project, uiterlijk 30 december 2019, aan de bevoegde bestuursorganen voorgelegd. 
 
ARTIKEL 9. Toegankelijkheid  
Het park is vrij toegankelijk voor het publiek van 8u ’s morgens tot 20u ‘s avonds.  
 
Bij storm (code Oranje en Rood van het KMI) wordt het park afgesloten bij besluit van 
de burgemeester vanaf windsnelheden boven de 90 km/u en wordt het ANB 
(regiobeheerder) verwittigd. 
 
Dienstvoertuigen van het Agentschap Natuur en Bos en voertuigen van de 
hulpdiensten dienen te allen tijde over vrije doorgang te kunnen beschikken.  
 
De toegang tot het domein of delen van het domein mag gewone parkbezoekers in 
geen geval ontzegd worden. 
 
Alle voertuigen worden op een nabijgelegen parking in de Kasteelstraat achtergelaten. 
Er worden in geen geval gemotoriseerde voertuigen in het park toegestaan, 
uitgezonderd voor het laden en lossen van materiaal. Wanneer het materiaal gelost of 
geladen is, dienen deze voertuigen het park meteen terug te verlaten. 
 
Het toegankelijkheidsreglement met betrekking tot het park blijft van toepassing, met 
uitzondering van de bepalingen, eigen aan deze overeenkomst. 
 
ARTIKEL 10. Andere afspraken 
Bij het gebruik van materiaal en decoratie wordt er voldoende aandacht besteed aan 
de bomen, struiken en andere planten en de ondergrond. Er wordt niets bevestigd aan 
de vegetatie en in de ondergrond wanneer het risico zou bestaan dat deze daardoor 
beschadigd zouden raken.  
 
Nagels, verf, confetti (of andere papiersnippers), ballonen en kalk mogen niet gebruikt 
worden. Er mag geen vuur of vuurwerk gebruikt worden in het park of het kasteel van 
Groenenberg. 
 
Het gebruik van luide geluidstoestellen zoals een megafoon, is verboden, daar deze de 
stilte en de rust verstoren.  
 
Het Agentschap Natuur en Bos/Natuurinvest, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de 
gemeente Lennik zijn evenwaardige partners met een gedeelde, evenwaardige 
verantwoordelijkheid inzake gebeurlijke ongevallen van welke aard ook, eigen aan 
deze organisatie, die zich kunnen voordoen, hetzij aan de deelnemers, hetzij aan 
derden tijdens de volledige organisatie van dit project. Alle partijen engageren zich 
dan ook om een gezamenlijke, afdoende verzekering af te sluiten voor dit project. 
Kosten voor elke beschadiging aan de vegetatie en aan het domein in het algemeen, 
voortvloeiend uit de organisatie van dit event, worden gelijk verdeeld over de drie 
partijen. Ingeval van schade zullen de mogelijke vaststellingen in gemeen overleg 
gedaan worden en wordt er nadien een schriftelijke schadevaststelling over gezonden. 
Schade aan bomen wordt bepaald via de uniforme methode voor waardebepaling van 
straat- laan- en parkbomen. 
 
ARTIKEL 11. Communicatie 
De partijen waken erover dat bij communicatie-initiatieven steeds gewezen wordt op 
de samenwerking van de partijen. Het correcte gebruik van het logo bij schriftelijke 
communicatie wordt steeds voor het verspreiden afgetoetst bij de partijen. 
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11.- PERSONEEL – AANSTELLING VAN MEVROUW LYNN NEIRYNCK ALS 
GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR MET INGANG VAN 1 JANUARI 2019 
– GOEDKEURING 
 
Gelet op het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, artikel 9, waarbij 
bepaald wordt dat iedere gemeente minimaal één omgevingsambtenaar in dienst moet 
hebben met voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu; 
 
Gelet op het Omgevingsvergunningenbesluit van 27 november 2015, artikels 143 tot 
en met 146, waarbij de voorwaarden, onverenigbaarheden en kwaliteitsvereisten van 
een omgevingsambtenaar bepaald worden; 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juni 
2018, betreffende de aanstelling van mevrouw Lynn Neirynck, geboren te Sint-Agatha-
Berchem op 7 januari 1992 en wonende Evariste De Meersmanlaan 46 te 1082 SINT-
AGATHA-BERCHEM, als stedenbouwkundig ambtenaar (A1a-A3a) in statutair verband 
met een proefperiode van 12 maanden met ingang van 9 juli 2018; 
 
Overwegende dat mevrouw Lynn Neirynck voldoet aan de gestelde voorwaarden om 
aangesteld te kunnen worden als omgevingsambtenaar: 
- betrokkene beschikt over een diploma dat toegang geeft tot niveau A; 
- betrokkene beschikt over meer dan 2 jaar relevante aantoonbare 

beroepswerkervaring. 
 
BESLIST: met 18 ja-stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om mevrouw Lynn Neirynck geboren te Sint-Agatha-Berchem 
op 7 januari 1992 en wonende Evariste De Meersmanlaan 46 te 1082 SINT-AGATHA-
BERCHEM, aan te wijzen als gemeentelijke omgevingsambtenaar met ingang van 1 
januari 2019. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing zal overhandigd worden aan: 
- De dienst Personeel 
- Mevrouw Lynn Neirynck 
 
 
 

In geheime zitting: 
 

12.- PERSONEELSZAKEN 
 
 
 
De zitting werd geheven te 21 uur. 
 
Op bevel; 
de wnd. algemeen directeur, de voorzitter, 
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