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Zitting van 23-04-2018
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, Nando Hemelinckx, Lien De
Slagmeulder, Carl Dewever, Gun Mignon, Jasper De Bruyn, Filip Rooselaers, -----------------------------------------------------------------------------raadsleden;
• Natalie Vermeir-----------------------------------------------------wnd. secretaris.
Verontschuldigd:
• Kelly Van Vlaenderen-------------------------------------------------------raadslid.
* Raadslid Jasper De Bruyn vervoegt de zitting voor de behandeling van agendapunt 3
“Mobiliteit – gemeentelijk mobiliteitsplan Lennik – Definitieve vaststelling”.
De zitting vangt aan te 20 uur.
1.GOEDKEURING
26-03-2018

VAN

DE

NOTULEN

VAN

DE

VERGADERING

VAN

Mevrouw Kristien Van Vaerenbergh onthoudt zich voor de goedkeuring van de notulen
van de vergadering van 26-03-2018 wegens haar afwezigheid tijdens deze zitting.
Het PV van de notulen van de vergadering van 26-03-2018 wordt 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, Christel O, Nando Hemelinckx, Lien De Slagmeulder, Carl Dewever, Gun Mignon
en Filip Rooselaers) en 1 onthouding (Kristien Van Vaerenbergh) goedgekeurd.
2.RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING VAN HET WEGENTRACE VERKAVELINGSWIJZIGING
–
NINOOFSESTEENWEG
156
DOSSIER
2017/V31-W
De raad heeft kennis genomen van de verkavelingswijziging ingediend op 22 december
2017 door mevrouw Katleen Evenepoel, namens Zonnelied vzw, gevestigd
Kloosterstraat 7 te 1761 ROOSDAAL voor een grond gelegen Ninoofsesteenweg te
1750 Lennik, kadastraal bekend 1ste Afdeling Sectie A nummers 0447/B;
Overwegende de bestaande verkaveling van 5 loten met dossiernummer 1970/059
(277/FL/112) vergund door het college van burgemeester en schepenen op 27
november 1970;
Overwegende dat de bestaande voetweg (sentier nr. 48) met een breedte van 1.65m
ondertussen geasfalteerd werd door de gemeente en dat zij de aanliggende straat,
zijnde de Louis Spaakstraat, hebben doorgetrokken tot aan de Ninoofsesteenweg,
waardoor de voetweg op heden breder is dan op de Atlas der Buurtwegen;
Overwegende dat het verkavelingswijziging voorziet in de verbreding van een
bestaande gemeenteweg d.m.v. een gratis grondafstand, zoals aangeduid in gele
kleur (lot zn voor een oppervlakte van ongeveer +/-1a 15ca) op het plan;
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Overwegende dat de ontworpen verkaveling volgens het gewestplan Halle-VilvoordeAsse, vastgesteld bij K.B. van 7 maart 1977, gelegen is in woongebied met landelijk
karakter;
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 23 januari 2018 tot
en met 21 februari 2018;
Overwegende
dat
geen
verkavelingsontwerp;

bezwaarschriften

werden

ingediend

inzake

het

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 d.m.v. een gratis grondafstand
aangeduid in gele kleur op de verkavelingswijziging ingediend door mevrouw Katleen
Evenepoel, namens Zonnelied vzw, gevestigd Kloosterstraat 7 te 1761 ROOSDAAL
voor een grond gelegen Ninoofsesteenweg 156 te 1750 Lennik, kadastraal bekend 1ste
Afdeling Sectie A nummers 0447/B, wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
De kavel dient beperkt te worden tot op 5,00 m uit de as van de Louis Spaakstraat.
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,
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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.
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:
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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.
* Raadslid Jasper De Bruyn vervoegt de zitting voor de behandeling van agendapunt 3.
3.MOBILITEIT
–
GEMEENTELIJK
MOBILITEITSPLAN
LENNIK
–
DEFINITIEVE VASTSTELLING
A/Bespreking
----------------De heer Geert De Cuyper onthoudt zich omwille van het feit dat het te lang heeft
geduurd vooraleer het mobiliteitsplan werd vastgesteld en betreurt dat dit op het
einde legislatuur gebeurt want daardoor verbind je een nieuwe legislatuur tot de
uitvoering ervan.
B/ Besluit
-----------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, laatst gewijzigd bij Decreet van 29
juni 2012, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29
juni 2012,
meer bepaald artikels 248 tot en met 264, betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, gewijzigd
door het Decreet van 9 juli 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de
aanpassing van de begroting 2010 en door het Decreet van 10 februari 2012
houdende wijziging van het Decreet van 20 maart 2009 betreffende het
mobiliteitsbeleid en opheffing van het Decreet van 20 april 2001 betreffende de
mobiliteitsconvenants;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de
nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de
samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse
Regering van 24 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het
beleidsdomein Omgeving;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013 betreffende de samenstelling
gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18
participatietraject burgers opmaak mobiliteitsplan;
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2018 betreffende de voorlopige
vaststelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan Lennik;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17
september 2013 betreffende de vaststelling sneltoets ter evaluatie van het
gemeentelijk mobiliteitsplan;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18
december 2014 betreffende de gunning voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan
voor Lennik aan het studiebureau Sweco Belgium Nv (voorheen gekend als Grontmij
Belgium nv), Arenbergstraat 13, bus 1 te 1000 BRUSSEL;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29
september 2016 betreffende de goedkeuring synthesenota en onderzoeksnota
mobiliteitsplan fase 2;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16
november 2017 betreffende de goedkeuring beleidsnota mobiliteitsplan fase 3;
Overwegende dat het vorige mobiliteitsplan dateert van 18 september 2001 en
bijgevolg niet meer geldig is;
Overwegende dat tijdens de sneltoets is gekozen voor spoor 1: vernieuwen van het
mobiliteitsplan;
Overwegende dat het mobiliteitsplan is opgedeeld in 13 thema’s:
− Parkeerbeleid
− Vrachtroutenetwerk
− Fietsroutenetwerk
− Trage Wegen
− Sluipverkeer
− Verkeerscirculatie
− Schoolomgevingen
− Openbaar vervoer
− Snelheidsremmende maatregelen
− Toegankelijkheid
− Bewegwijzering
− Bovenlokale wegen en wegencategorisering
− Milieu;
Overwegende dat de formele goedkeuringsprocedure tot opmaak van een gemeentelijk
mobiliteitsplan is beschreven in het Decreet van 10 februari 2012 en in het bijhorend
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013, en de volgende stappen
doorlopen moeten worden:
− Het college van burgemeester en schepenen besluit tot het opmaken van
een gemeentelijk mobiliteitsplan en treft daartoe de nodige maatregelen.
− In voorkomend geval : het college van burgemeester en schepenen besluit
tot het opmaken van een voorstel van participatietraject. De
gemeenteraad keurt het participatietraject goed. Worden geen regels voor
de participatie vastgesteld, dan onderwerpt het college van burgemeester
en schepenen het voorlopig ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan
minstens aan een openbaar onderzoek.
− Opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan door de GBC.
− Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan
door de gemeenteraad.
− Desgevallend, openbaar onderzoek indien geen participatietraject.
− Voorlegging aan de RMC. Advies van de kwaliteitsadviseur binnen de 15
dagen over het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan m.b.t. de inhoud
en de conformiteit van het document met het Mobiliteitsdecreet en de
uitvoeringsbesluiten ervan.

gemeenteraad van 23-04-2018

6.

−

−
−

Gemeenteraad : definitieve vaststelling binnen de 60 dagen na ontvangst
van het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur, na het verstrijken van de
termijn waarbinnen de kwaliteitsadviseur advies diende uit te brengen, of
na ontvangst van de beslissing van de minister, die optreedt namens de
Vlaamse Regering waarbij het ongunstig advies van de kwaliteitsadviseur
werd heroverwogen.
Vaststellingsbesluit bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.
Het Mobiliteitsplan treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad;

Overwegende dat het participatietraject volledig is doorlopen;
Overwegende de bespreking en goedkeuring van de GBC in vergadering van 2
september 2013 betreffende de sneltoets;
Overwegende de bespreking en goedkeuring van de RMC in vergadering van 8 oktober
2013 betreffende de sneltoets;
Overwegende het gunstig advies d.d. 8 oktober 2013 van de kwaliteitsadviseur
betreffende de sneltoets;
Overwegende de bespreking en goedkeuring van de GBC in vergadering van 16 maart
2015 betreffende de oriëntatienota van het mobiliteitsplan;
Overwegende de bespreking en goedkeuring van de RMC in vergadering van 7 juli
2015 betreffende de oriëntatienota van het mobiliteitsplan;
Overwegende het gunstig advies d.d. 9 juli 2015 van de kwaliteitsadviseur betreffende
de oriëntatienota van het mobiliteitsplan;
Overwegende de bespreking en goedkeuring van de GBC in vergadering van 21
oktober 2016 betreffende de synthesenota van het mobiliteitsplan;
Overwegende de bespreking en goedkeuring van de RMC in vergadering van 13
december 2016 betreffende de synthesenota van het mobiliteitsplan;
Overwegende het gunstig advies d.d. 16 december 2016 van de kwaliteitsadviseur
betreffende de synthesenota van het mobiliteitsplan;
Overwegende de bespreking en goedkeuring van de GBC in vergadering van 13
december 2017 betreffende de beleidsnota van het mobiliteitsplan;
Overwegende de bespreking en goedkeuring van de RMC in vergadering van 13 maart
2018 betreffende de beleidsnota van het mobiliteitsplan;
Overwegende het gunstig advies d.d. 14 maart 2018 van de kwaliteitsadviseur
betreffende de beleidsnota van het mobiliteitsplan;
Overwegende dat de gemeenteraad het gemeentelijk mobiliteitsplan Lennik al
voorlopig heeft vastgesteld;
Overwegende het voorliggende gemeentelijk mobiliteitsplan Lennik;
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, Carl Dewever) en 8 onthoudingen (Geert De
Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Gun
Mignon, Jasper De Bruyn, Filip Rooselaers):
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Enig artikel:
De gemeenteraad stelt het gemeentelijk mobiliteitsplan Lennik definitief vast.

4.MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER M.B.T. GEMEENTEWEG – FRANS VAN DER
STEENSTRAAT – GOEDKEURING
A/Bespreking
----------------De heer Geert De Cuyper onthoudt zich omdat er geen advies van de politie is.
B/ Besluit
-----------Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet van 6 maart 2018;
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 10 februari 2018;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst
gewijzigd bij Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 16
november 2017;
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 gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2016 betreffende het
gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het invoeren van betalend parkeren,
blauwe zone, bewonerskaarten en parkeerkaarten voor zaakvoerders in het centrum
van Sint-Kwintens-Lennik;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2017 betreffende het
gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer m.b.t. de
afbakening van de snelheidszones 30 en 50 km/u;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2017 betreffende het
gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer m.b.t. de
afbakening van de bebouwde kommen;
Overwegende dat de Frans Van der Steenstraat deel uitmaakt van de blauwe zone
overeenkomstig het gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het invoeren van
betalend parkeren, blauwe zone, bewonerskaarten en parkeerkaarten voor
zaakvoerders in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik;
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Overwegende dat de Frans Van der Steenstraat deel uitmaakt van de zone 30, 50 en
de bebouwde kom overeenkomstig het gemeentelijk aanvullend reglement op de
politie over het wegverkeer d.d. 23 oktober 2017 m.b.t. de afbakening van de
snelheidszones 30 en 50 km/u en het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie
over het wegverkeer d.d. 23 oktober 2017 m.b.t. de afbakening van de bebouwde
kommen;
Overwegende dat de vluchtheuvels ter hoogte van huisnummer 6, 42 en 74
aanzienlijke trillingshinder veroorzaken en het hierom wenselijk is deze te verwijderen;
Overwegende dat verkeersborden A14 en F89 kunnen worden opgeheven;
Overwegende dat ten gevolge van de aanleg van het fietspad in de Frans Van der
Steenstraat vanaf de Illingenstraat tot de Frans Luckxstraat de wegversmallingen ter
hoogte van huisnummers 142, 170 en 195 worden verwijderd;
Overwegende dat verkeersborden A7, B19, B21, C35 en D1 kunnen worden
opgeheven;
Overwegende dat de parkeerplaatsen, gesitueerd deels op berm of op trottoir, worden
behouden, gezien de wegbreedte te beperkt is voor het kruisen van zwaar
vrachtverkeer, bussen, landbouwvoertuigen of voertuigen van hulpdiensten veilig toe
te laten;
Overwegende dat de Frans Van der Steenstraat in het mobiliteitsplan wordt
gecategoriseerd als een lokale weg type II;
Overwegende dat het wenselijk is de voorrangregeling op gelijkgrondse kruispunten
hieraan aan te passen;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen 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, Carl Dewever) en 8 onthoudingen (Geert De
Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Gun
Mignon, Jasper De Bruyn, Filip Rooselaers):
Artikel 1:
Op alle wegen die uitkomen op de Frans Van der Steenstraat en dit tussen de
Kroonstraat (N282) enerzijds, en de Frans Luckxstraat (dit kruispunt inbegrepen)
anderzijds, geldt:
- de bestuurders moeten voorrang verlenen;
- op het kruispunt van de Frans Van der Steenstraat met de Frans Lucxstraat waar de
bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1;
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode.
Artikel 2:
Op de Frans Van der Steenstraat ter hoogte van de kruispunten met de aanliggende
wegen en dit tussen het kruispunt met de Kroonstraat (N282) enerzijds, en met de
Frans Luckxstraat (dit kruispunt inbegrepen) anderzijds, geldt:
- de bestuurders hebben voorrang.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B15.
Artikel 3:
Op de Frans Van der Steenstraat ter hoogte huisnummers 42 en 74 geldt:
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- de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs links voorbij te rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D1.
Artikel 4:
Op de Frans Van der Steenstraat van het kruispunt met de Illingenstraat tot de Frans
Luckxstraat langs beide zijden van de weg geldt:
- fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het
enkelrichtingsfietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is
gesignaleerd.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D7.
Artikel 5:
Op de Frans Van der Steenstraat van het kruispunt met de Diepenbroekstraat tot de
Keitse, aan de zijde met pare huisnummers:
- het stilstaan en parkeren is verboden;
- het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
- het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
- de parkeerreglementering geldt over een afstand van meer dan 300 meter.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3;
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa, Xb, Xd.
Artikel 6:
Op de Frans Van der Steenstraat van het kruispunt met de Kroonstraat (N282) tot de
Frans Luckxstraat geldt:
- voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode.
Artikel 7:
Op de Frans Van der Steenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Keitse geldt:
- voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode.
Artikel 8:
Op de Frans Van der Steenstraat ter hoogte van de kruispunten met de
Zwartenbroekstraat, Diepenbroekstraat en Illingenstraat geldt:
- de bestuurders moeten het verkeersplateau dubbel voorzichtig en met matige
snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan
30 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
- een plateau.
Artikel 9:
Op de Frans Van der Steenstraat ter hoogte van huisnummers 42, 74, 142, 170 en
195 wordt de voorrangregeling voor bestuurders die uit de tegenovergestelde richting
komen opgeheven.
Volgende verkeersborden worden verwijderd:
- verkeersborden B19;
- verkeersborden B21.
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Artikel 10:
Op de Frans Van der Steenstraat van het kruispunt de Kroonstraat (N282) tot de
Keitse in de richting van de Keitse, en vanaf het kruispunt met de Illingenstraat tot de
Frans Van der Steenstraat z.n. (perceel 428A) in beide richtingen wordt het
inhaalverbod voor bestuurders om een gespan of een voertuig met meer dan twee
wielen links in te halen opgeheven.
Volgende verkeersborden worden verwijderd:
- verkeersborden C35.
Artikel 11:
Op de Frans Van der Steenstraat ter hoogte van huisnummers 42, 74, 142, 170 en
195 wordt het verplicht links of rechts voorbij rijden van een hindernis opgeheven.
Volgende verkeersborden worden verwijderd:
- verkeersborden D1.
Artikel 12:
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Niet van toepassing.
Artikel 13:
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. GEMEENTEWEG – FRANS LUCKXSTRAAT –
GOEDKEURING
A/Bespreking
----------------De heer Geert De Cuyper onthoudt zich omdat er geen advies van de politie is.
B/ Besluit
-----------Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet van 6 maart 2018;
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 10 februari 2018;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst
gewijzigd bij Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 16
november 2017;
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;
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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 gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2017 betreffende het
gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer m.b.t. de
afbakening van de snelheidszones 30 en 50 km/u;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2017 betreffende het
gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer m.b.t. de
afbakening van de bebouwde kommen;
Overwegende dat de Frans Luckxstraat deel uitmaakt van de zone 50 en de bebouwde
kom overeenkomstig het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het
wegverkeer d.d. 23 oktober 2017 m.b.t. de afbakening van de snelheidszones 30 en
50 km/u en het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
d.d. 23 oktober 2017 m.b.t. de afbakening van de bebouwde kommen;
Overwegende dat geschrankt parkeren op de rijbaan wordt ingevoerd;
Overwegende dat de Frans Luckxstraat tussen het kruispunt met de Frans Van der
Steenstraat en de Lenniksesteenweg (grondgebied Pepingen) in het mobiliteitsplan
wordt gecategoriseerd als een lokale weg type II;
Overwegende dat het wenselijk is de voorrangregeling op gelijkgrondse kruispunten
hieraan aan te passen;
Overwegende dat de Frans Luckxstraat tussen het kruispunt met de Frans Van der
Steenstraat en de Professor Frans Heymansstraat (grondgebied Gooik) in het
mobiliteitsplan wordt gecategoriseerd als een lokale weg type III;
Overwegende dat de bestaande voorrangsregeling hier niet moet worden aangepast;
Overwegende dat verkeersborden A25, F50 en F50bis niet moeten worden opgenomen
in een aanvullend reglement;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen 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, Carl Dewever) en 8 onthoudingen (Geert De
Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Gun
Mignon, Jasper De Bruyn, Filip Rooselaers):
Artikel 1:
Op alle wegen die uitkomen op de Frans Luckxstraat en dit tussen de Langestraat
(richting Kwakenbeekstraat) enerzijds, en de Lenniksesteenweg (grondgebied
Pepingen) anderzijds, uitgezonderd de Bree-eikweg en buurtweg nr. 18 (richting
Lossestraat op grondgebied Pepingen), geldt:
- de bestuurders moeten voorrang verlenen;
- de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen,
wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1;
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode.
Artikel 2:
Op de Frans Luckxstraat nabij de fietsoversteekplaats ter hoogte van huisnummer 54
geldt:
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- de bestuurders moeten voorrang verlenen;
- de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen,
wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1;
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode.
Artikel 3:
Op alle wegen die uitkomen op de Frans Luckxstraat en dit tussen het kruispunt met
de Bree-eikweg enerzijds, en met buurtweg nr. 18 (richting Lossestraat op
grondgebied Pepingen) anderzijds (deze kruispunten inbegrepen), uitgezonderd
buurtweg 18 (richting Donkerstraat) en buurtweg 19, geldt:
- de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen;
- fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen rijden in de twee rijrichtingen op
de dwarslopende openbare weg die men gaat oprijden;
- de plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge het verkeersbord B5 wordt
aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B5;
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M10;
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.1 van de wegcode.
Artikel 4:
Op de Frans Luckxstraat ter hoogte van de kruispunten met de aanliggende wegen en
dit tussen het kruispunt met de Langestraat (richting Kwakenbeekstraat) enerzijds, en
met buurtweg nr. 18 (richting Lossestraat op grondgebied Pepingen) anderzijds (deze
kruispunten inbegrepen), geldt:
- de bestuurders hebben voorrang.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B15.
Artikel 5:
Op de Frans Luckxstraat ter hoogte van de afbakende parkeervakken geldt:
- de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs links voorbij te rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D1.
Artikel 6:
Op de Frans Luckxstraat van het kruispunt met de Frans Van der Steenstraat tot
huisnummer 54 langs beide zijden van de weg geldt:
- fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het
enkelrichtingsfietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is
gesignaleerd.
Op de Frans Luckxstraat van huisnummer 54 tot de Lenniksesteenweg (grondgebied
Pepingen) aan de kant van de onpare huisnummers geldt:
- fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het
dubbelrichtingsfietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is
gesignaleerd.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D7.
Artikel 7:
Op de Frans Luckxstraat op de kruispunten met de Frans Van der Steenstraat, de
Langestraat (richting Kwakenbeekstraat) en de Langestraat (richting Rooststraat)
geldt:
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- fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het fietspad
volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.74 van de wegcode.
Artikel 8:
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Niet van toepassing.
Artikel 9:
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.

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
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29
juni 2012, inzonderheid artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad en inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 en latere
wijzigingen, waarbij er subsidies kunnen worden aangevraagd voor nog te verwerven
gronden waarbij men de natuurwaarden zal verbeteren en het kwaliteitsvol groen
toegankelijk zal maken;
Gelet op het schattingsverslag van 10 oktober 2017 van landmeter-expert André
CULUS, beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, ingeschreven op het
tableau van de Federale Raad van landmeters-experten onder LAN 04 0983, wonende
in de Kastanjedreef 16 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw;
Gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder voor de aankoop van de twee
percelen;
Overwegende de geboden opportuniteit om het onroerend goed, een perceel grond,
gelegen langs de Alfred Algoetstraat te 1750 LENNIK en kadastraal gesitueerd Afdeling
1 Sectie E PerceelNummer 140 L eigendom van Maertens Johan aan te kopen voor de
vraagprijs van 25 008,23 euro;
Overwegende de strategische ligging van het perceel dat aansluit bij de terreinen van
de sporthal;
Overwegende dat de verkopers meester Van Den Haute Dirk zal aanstellen als zijn
notaris;
Overwegende de voorliggende verkoopovereenkomst;
Overwegende dat de gemeente dit goed wenst aan te kopen ter verbetering van de
natuurwaarden in Lennik en het toegankelijk maken van kwaliteitsvol groen;
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Overwegend dat de aankoop onderhands zal plaatsvinden en de eigenaars onmiddellijk
tot de verkoop wensen over te gaan;
Overwegende dat de aankoop van deze percelen zal worden gefinancierd via de actie
1419/001/010/003/038 ‘strategische grondverwerving’ met als registratiesleutel
22000000 Strategische grondverwerving /aankoop /onteigening - onbebouwde
terreinen – gemeenschapsgoederen;
BESLIST: met 18 ja-stemmen:
Artikel 1
Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden, met inbegrip van de voorwaarden
van voorliggende verkoopbelofte die integraal deel uitmaakt van deze beslissing, wordt
overgegaan tot de aankoop van het onroerend goed gelegen langs de Alfred
Algoetstraat te 1750 LENNIK en kadastraal gesitueerd Afdeling 1 Sectie E
PerceelNummer 140 L en respectievelijk eigendom van Maertens Johan.
Artikel 2
De aankoop gebeurt onderhands tegen de prijs van € 25.008,23.
Artikel 3:
De in artikel 2 vermelde verkoopprijs wordt betaald tegen kwijting bij het verlijden van
de authentieke akte door notaris Henri Van Eeckhout te 1750 Lennik. Alle kosten
voortvloeiend uit de verkoop vallen ten laste van het bestuur, waaronder de honoraria,
registratierechten, overschrijvingskosten, vaste kosten e.d.
Artikel 4:
Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerend goed aan te kopen voor
openbaar nut.
Artikel 5:
De verkoper ontslaat de hypotheekbewaarder ervan ambtshalve inschrijving te nemen.
Artikel 6:
Een subsidieaanvraag in te dienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos – VSGB
Havenlaan 88 bus 75 1000 Brussel.
Artikel 7:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Artikel 8:
De uitgaven betreffende de aankoop van dit onroerend goed is voorzien in het
meerjarenplan op actie 1419/001/010/003/038 ‘strategische grondverwerving’ met als
registratiesleutel 22000000 Strategische grondverwerving /aankoop /onteigening onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen.
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
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29
juni 2012, inzonderheid artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad en inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 en latere
wijzigingen, waarbij er subsidies kunnen worden aangevraagd voor nog te verwerven
gronden waarbij men de natuurwaarden zal verbeteren en het kwaliteitsvol groen
toegankelijk zal maken;
Gelet op het schattingsverslag van 10 oktober 2017 van landmeter-expert André
CULUS, beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, ingeschreven op het
tableau van de Federale Raad van landmeters-experten onder LAN 04 0983, wonende
in de Kastanjedreef 16 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw;
Gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder voor de aankoop van het
perceel;
Overwegende de geboden opportuniteit om een onroerend goed, een perceel grond,
gelegen langs de Alfred Algoetstraat te 1750 LENNIK en kadastraal gesitueerd Afdeling
1 Sectie E PerceelNummer 140 K eigendom van Maertens Rita aan te kopen voor de
vraagprijs van 25 008,23 euro;
Overwegende de strategische ligging van het perceel dat aansluit bij de terreinen van
de sporthal;
Overwegende dat de verkoper meester Van Den Haute Dirk zal aanstellen als haar
notaris;
Overwegende de voorliggende verkoopovereenkomst;
Overwegende dat de gemeente dit goed wenst aan te kopen ter verbetering van de
natuurwaarden in Lennik en het toegankelijk maken van kwaliteitsvol groen;
Overwegend dat de aankoop onderhands zal plaatsvinden en de eigenaars onmiddellijk
tot de verkoop wensen over te gaan;
Overwegende dat de aankoop van deze percelen zal worden gefinancierd via de actie
1419/001/010/003/038 ‘strategische grondverwerving’ met als registratiesleutel
22000000 Strategische grondverwerving /aankoop /onteigening - onbebouwde
terreinen – gemeenschapsgoederen;
BESLIST: met 18 ja-stemmen:
Artikel 1
Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden, met inbegrip van de voorwaarden
van voorliggende verkoopbelofte die integraal deel uitmaakt van deze beslissing, wordt
overgegaan tot de aankoop van het onroerend goed gelegen langs de Alfred
Algoetstraat te 1750 LENNIK en kadastraal gesitueerd Afdeling 1 Sectie E
PerceelNummer 140 K en respectievelijk eigendom van Maertens Rita.
Artikel 2
De aankoop gebeurt onderhands tegen de prijs van € 25.008,23
Artikel 3:
De in artikel 2 vermelde verkoopprijs wordt betaald tegen kwijting bij het verlijden van
de authentieke akte door notaris Henri Van eeckhout te 1750 Lennik.
Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop vallen ten laste van het bestuur, waaronder
de honoraria, registratierechten, overschrijvingskosten, vaste kosten e.d.
Artikel 4:
Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerend goed aan te kopen voor
openbaar nut.
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Artikel 5:
De verkoper ontslaat de hypotheekbewaarder ervan ambtshalve inschrijving te nemen.
Artikel 6:
Een subsidieaanvraag in te dienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos – VSGB
Havenlaan 88 bus 75 1000 Brussel.
Artikel 7:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Artikel 8:
De uitgaven betreffende de aankoop van dit onroerend goed is voorzien in het
meerjarenplan op actie 1419/001/010/003/038 ‘strategische grondverwerving’ met als
registratiesleutel 22000000 Strategische grondverwerving /aankoop /onteigening onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen.

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
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 16 maart 2018 opgeroepen om deel
te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek die op 15
juni 2018 plaats heeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Dilbeek.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting
van 12 maart 2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR
1 APRIL 2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iverlek (met
uitzondering van PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden
aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun
algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te
stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar
1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden
in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan
bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een
korte tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te
worden. Vandaar wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo
dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te
plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van
de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle
distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN
MET 29 MAART 2037
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Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt
overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december
2017 voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te
verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt
voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de
toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging
van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking (artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december
2017) kan op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers
en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid
van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging
beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag
van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in
voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende
beheersvormen reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt
de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en
houden op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze
hun beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene
vergadering. Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing
mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de opdrachthoudende
vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing
van de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt
is, is het aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig
artikel 70 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een
evaluatierapport opstelt over de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens
de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze
documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek
van het verlengingsvoorstel.
STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator
cvba en Infrax cvba en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met
inwerkingtreding op 1 juli 2018 :
* naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
* doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)
netwerken;
* introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)
netwerken;
* regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018
over de verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken
entiteiten;
* winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
* vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
* actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);
aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017 met principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019 :
* aantal leden van de raad van bestuur;
* genderbepaling;
* mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
* inlassing opstelling code goed bestuur;
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* mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van
gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende
vereniging;
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van
de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde
verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient
tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
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 18 ja-stemmen:
Artikel 1:
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 15 juni 2018 :
1.
Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum
van Iverlek, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig
artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur
2.
Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van
1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport
met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024
3.
Statutenwijzigingen:
3.1.
Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in
het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter
verantwoording van de wijziging van het doel
3.2.
Goedkeuring van de statutenwijzigingen
4.
Inkanteling van deel Finilek – Vaststelling van de vervulling van de opschortende
voorwaarden
5.
Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot
en met 4 bij authentieke akte vast te stellen
6.
Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ –
bevestiging van participatie van Iverlek in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius
System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking
7.
Kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2017
8.
Goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
9.
Kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2017
10. Goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek
met betrekking tot het boekjaar 2017
13. Statutaire benoemingen
14. Benoeming van een commissaris
15. Statutaire mededelingen.
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Artikel 2:
• een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige
statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 9
november 2019 naar 1 april 2019 (*);
• een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek van 1 april 2019 tot en met 29 maart
2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Iverlek te
verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die
bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*);
• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603
van het decreet over het lokaal bestuur;
Artikel 3:
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 juni 2018 (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), 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, (in pdf-versie)
uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
9.SECRETARIAAT - HAVILAND – GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
20 JUNI 2018 – GOEDKEURING AGENDAPUNTEN
Overwegend dat de gemeente aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd
opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226;
Overwegende
dat
Haviland
Intercommunale
als
intergemeentelijk
samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale
expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is
die wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 44 van het Decreet;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de
duurtijd van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de
datum van inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te
eindigen op 10 november 2019;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013 waar de heer Nando
Hemelinckx werd aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Marie-Thérèse Van der
Velde als plaatsvervanger t.e.m. eind 2018;
Gelet op de agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale die zal gehouden worden op 20 juni 2018 en volgende agendapunten
omvat:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2017:
goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 19 december 2017 aan de
deelnemers bezorgd.);
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2017;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

jaarrekening 2017 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art.
41);
verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)
verslag van de commissaris over het 52ste maatschappelijke dienstjaar:
goedkeuring (art. 41);
bestuur: kwijting aan bestuurders,
commissaris (art. 35);
vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten (art. 9);
Varia.

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale;
BESLIST: met 18 ja-stemmen:
Artikel 1:
De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale
dd. 20 juni 2018 worden goedgekeurd;
Artikel 2:
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten van de
gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 20 juni 2018 goed te
keuren;
Artikel 3:
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit.
10.SECRETARIAAT – INFRAX WEST – GOEDKEURING AGENDA VAN DE
ALGEMENE VERGADERING OP 26 JUNI 2018
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 MarieThérèse Van der Velde als vertegenwoordiger en de heer Johan Limbourg als
plaatsvervanger voor de ganse legislatuur werd aangeduid voor de vergaderingen van
Infrax West;
Overwegende het inkomend poststuk van 22 maart 2018 met de officiële uitnodiging
tot de algemene vergadering van Infrax West op 26 juni 2017 om 18 uur, die volgende
agenda omvat:
Algemene vergadering:
1. Kennisneming verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Kennisneming verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering
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3. Goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, winstverdeling,
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
4. Afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Goedkeuring statutenwijziging
6. Goedkeuring van het voorstel tot verschuiving einddatum lnfrax West van 9
november 2019 naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet
over lokaal bestuur.
7. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging duurtijd van lnfrax West van 1
april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport
met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
8. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van lnfrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' bevestiging van participatie van lnfrax West in de nieuwe werkmaat schappij
Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet
houdende de intergemeente lijke samenwerking van 6 juli 2001.
9. Uittreding provincie West-Vlaanderen
10. Statutaire Benoemingen (onder voorbehoud)
11. Kennisgeving
12. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)
13. Machtiging te verlenen aan Tom Ceuppens, algemeen directeur lnfrax West
en/of Nick Vandevelde secretaris-generaal Eandis en/of Inge De Rijcke
secretariaat-generaal Eandis om de beslissingen genomen bij agendapunten 5
+ 6 + 7 bij authentieke akte vast te stellen en de statuten overeenkomstig aan
te passen.
BESLIST: met 18 ja-stemmen:
Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van 26 juni
2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten:
Algemene vergadering:
1. Kennisneming verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Kennisneming verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering
3. Goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, winstverdeling,
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
4. Afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Goedkeuring statutenwijziging
6. Goedkeuring van het voorstel tot verschuiving einddatum lnfrax West van 9
november 2019 naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet
over lokaal bestuur.
7. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging duurtijd van lnfrax West van 1
april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport
met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
8. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van lnfrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' bevestiging van participatie van lnfrax West in de nieuwe werkmaat schappij
Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet
houdende de intergemeente lijke samenwerking van 6 juli 2001.
9. Uittreding provincie West-Vlaanderen
10. Statutaire Benoemingen (onder voorbehoud)
11. Kennisgeving
12. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)
13. Machtiging te verlenen aan Tom Ceuppens, algemeen directeur lnfrax West
en/of Nick Vandevelde secretaris-generaal Eandis en/of Inge De Rijcke
secretariaat-generaal Eandis om de beslissingen genomen bij agendapunten 5
+ 6 + 7 bij authentieke akte vast te stellen en de statuten overeenkomstig aan
te passen.
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Artikel 2:
De afgevaardigde van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van Infrax West van 26 juni 2018 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.
11.-

SECRETARIAAT – CHARTER DRINKRAANTJESWATER – GOEDKEURING

Gelet op de collegebeslissing van
10 april 2018 tot inschrijving op de
raamovereenkomst van de watergroep tot aankoop van waterkoelers en installatie van
tappunten en het overschakelen naar kraantjeswater in plaats van flessen water voor
het gebruik in de gemeentelijke gebouwen door medewerkers, op vergaderingen, …
Overwegende dat de gemeente dit initiatief aldus ondersteunt en het gebruik van
kraantjeswater wil verder promoten naar inwoners, verenigingen, scholen, bedrijven,…
Overwegende dat de ondertekening van dit charter deze visie en engagement van de
gemeente bevestigt;
BESLIST: met 18 ja-stemmen:
Enig artikel:
De gemeenteraad keurt het charter “drinKraantjeswater” goed en gaat het
engagement aan om
- in de gemeentelijke gebouwen enkel kraantjeswater te schenken als nietbruisend water
- het drinken van kraantjeswater te promoten bij medewerkers, inwoners,
scholen, lokale bedrijven en verenigingen
- verpakkingsafval te voorkomen door het gebruik van hervulbare drinkflessen,
drinkbekers (of alternatief) te stimuleren
- bewuster om te gaan met kostbaar water.

Agendapunt 12 ingediend door raadslid Geert De Cuyper
-----------------------------------------------------------------12.PROVINCIE VLAAMS-BRABANT: LOKALE RUIMTE TRAJECTEN – OPROEP
VOOR GEMEENTELIJKE PROJECTVOORSTELLEN – PROJECT STEENUIL
(VELDSTRAAT)
Toelichting:
In het kader van de opwaardering van dorpskernen lanceerde de provincie VlaamsBrabant op 22 februari jl. een ‘Oproep tot het indienen van gemeentelijke
projectvoorstellen’.
De provincie Vlaams-Brabant wil voorstellen testen met pilootprojecten. Hiertoe
kunnen gemeenten een projectvoorstel indienen waaruit het gemeentebestuur een
selectie maakt. De geselecteerde projecten krijgen ondersteuning van een
studiebureau, gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant.
Een voorwaarde is dat de pilootprojecten tot concrete realisaties kunnen leiden.
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Het College werd reeds enige tijd geleden op de hoogte gebracht van het project
Steenuil, links en rechts van de Veldstraat dat volledig gedragen wordt door
buurtbewoners/-eigenaars aldaar. Het betreft de aanleg van een gemeentepark in
hartje Lennik teneinde een ontmoetingsplaats te creëren tussen mens en natuur.
Een
gedetailleerd
omstandig
dossier
werd
hiertoe
reeds
opgesteld
(projectsteenuil.weebly.com).
Dit project Steenuil dient gesteund te worden en zal voor de gemeente Lennik (en
zeker voor het centrum) een uitzonderlijke meerwaarde tot gevolg hebben.
Tevens is/was het Regionaal Landschap bereid de gemeente te ondersteunen bij het
opstellen van de projectaanvraag.
De datum voor indiening van het project bij de provincie was 15 april 2018.
Ter zake heb ik het College reeds aangeschreven bij brief dd. 5 april jl. teneinde
enerzijds de gemeente te informeren omtrent de oproep van de provincie VlaamsBrabant, de bereidheid tot medewerking van het Regionaal Landschap en de
termijnvereiste en anderzijds te vragen een projectvoorstel bij de provincie VlaamsBrabant in te dienen.
Vragen:
1. Wat is het standpunt (de houding) van het College tegenover het project Steenuil?
2. Is het College bereid dit project nader te onderzoeken?
3. Heeft het College bij de provincie Vlaams-Brabant uiterlijk op 15 april jl. een
projectvoorstel ingediend?
Schepen Heidi Elpers antwoordt als volgt:
Ik wil even nuanceren en verduidelijken dat het project Steenuil toch niet gedragen
wordt door iedereen. 1/3 van de eigenaars gaat niet akkoord met dit projectvoorstel.
Het is naar mijn mening een mooi project maar het is te vroeg of te snel om dit
voorstel nu goed te keuren of af te schieten. We moeten opletten om geen voorafname
te doen op het structuurplan en in eerste instantie het structuurplan herbekijken. De
minister raadt zelf aan om even af te wachten want op wettelijk vlak is er heel wat aan
het bewegen. Los hiervan, heeft de gemeente Lennik tijdig een dossier ingediend bij
de provincie Vlaams-Brabant om een visie te ontwikkelen. Het is in ieder geval de
bedoeling om het structuurplan te herbekijken en in die fase zeker terug te koppelen
met en rekening houden met de vragen van de bewoners.
Het bestuur hoopt dat de provincie het ingediende projectvoorstel weerhoudt en dat
we op deze manier een visie kunnen ontwikkelen rekeninghoudende met dit
sympathieke voorstel. Anderzijds hopen we dat een ondersteuning door een bureau de
nodige expertise met zich meebrengt zodanig dat een visie op het geheel gecreëerd
wordt dat gedragen kan worden door iedereen.
Burgemeester Irina De Knop voegt hieraan toe dat we waakzaam moeten blijven om –
gelet op de langetermijn behoeftes voor onze inwoners - niet te overhaast beslissingen
te nemen over het enige woonuitbreidingsgebied.
Tussenkomst door raadslid Willy De Waele:
“Steenuil
Nutsvoorzieningen, nieuwe scholen, wegeniswerken, kinderdagverblijven, sociale
woningen plannen en uitvoeren, ruimtelijke ordening botsen steeds op individuele
en/of belanggroepen wiens individueel en/of groepscomfort koste wat koste moet
gevrijwaard blijven.
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Het maatschappelijk comfort dat deze belangengroepen, mede door de inspanningen
van de ganse gemeenschap verkregen, ontzeggen zij moeiteloos aan diegenen die er
nu aanspraak kunnen op maken.
Zij belemmeren, vertragen of verhinderen met ellenlange procedures de uitvoering van
noodzakelijke beleidsbeslissingen, beletten dat maatschappelijke investeringen waarop
zij beroep konden doen, ook toegekend worden aan nieuwe rechthebbenden.
De burger/kiezer heeft in deze ontwikkeling een zeer grote verantwoordelijkheid door
via drukkingsgroepen, sociale media en electorale chantage het eigen-‐ en/of
groepsbelang te laten primeren op het algemeen belang.
Dagelijks zijn wij er getuige van dat een hyper geïndividualiseerde samenleving die
voorrechten probeert af te dwingen ten nadele van het algemeen welzijn.
Een georganiseerde samenleving kan echter niet functioneren wanneer het algemeen
belang systematisch ondergeschikt wordt aan het eigen comfort en persoonlijk belang
en men enkel nog oog heeft voor de voordelen die de samenleving biedt, en de lasten
ervan het probleemloos afwentelt.
Ook Lennik wordt geconfronteerd met een “belangengroep” die hun eigen
wooncomfort wil afgrendelen. Deze “belangengroep” bepaalt en hanteert maatstaven
om het eigen wooncomfort in te dekken dat ze niet zou verkregen hebben indien zij
dezelfde maatstaven aan zichzelf zouden opgelegd hebben.
Stuitend is dat de initiatiefnemer(s) van deze “belangengroep”, zelf ofwel eigenaar is
of huurder van een woning zijn, het recht ervan ontzeggen aan gezinnen die er
aanspraak kunnen op maken.
Benieuwd hoe ze dit aan hun kinderen of kleinkinderen zullen uitleggen als deze ook
rechten op een woning kunnen laten gelden.
Ergerlijk is dat een verkozen mandataris zich voor hun kar laat spannen en het
algemeen belang opoffert op het altaar van kortzichtig partizaan electoraal belang.
In een gemeente die beschikt over hectaren parkgebied, het kasteeldomein te
Gaasbeek en het park van Groenenberg, staat de aanleg van een gemeentepark zowat
gelijk met water naar de zee dragen.
Een woonuitbreidingsgebied in het centrum van een gemeente met alle dienstverlening
binnen loopbereik omzetten in een parkgebied is een uitnodiging tot het gebruik van
individuele vervoermiddelen met alle gevolgen er aan verbonden.
Om het hoofd te kunnen bieden aan een progressieve veroudering van de Lennikse
bevolking is een centraal gelegen woonuitbreidingsgebied een ideale aantrekkingspool
voor nieuwe inwoners.
Het is betreurenswaardig dat de fractieleider van de grootste oppositie partij gezwicht
is voor de sirenenzang van de opportunistische nieuwbakken ecologisten waarvan
vroeger nooit enig initiatief in welke zin dan ook gekend of bekend is.”
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ADDENDUM AGENDA GEMEENTERAAD 23 APRIL 2018
Agendapunt 1 ingediend door raadslid Geert De Cuyper
----------------------------------------------------------------A/ Bespreking
----------------Schepen Filip Van Ginderdeuren benadrukt dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt.
Het bouwdossier voor de gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje is een heel belangrijk
dossier dat heel wat emoties teweegbrengt. Er zijn onderhandelingen gaande en hij is
ervan overtuigd dat het dossier een goed einde zal kennen. Enerzijds begrijpt hij
aldus dat emoties de bovenhand dreigen te nemen maar tegelijk stoort hij zich aan
het feit dat we de regelgeving en rechtspraak niet zouden respecteren. De schepen
onthoudt zich dan ook omdat hij wenst te reflecteren 1) of het college dit dossier
goed aangepakt heeft en 2) over de samenhorigheid binnen het bestuur.

B/ Besluit
----------1. MOTIE VAN WANTROUWEN
De Gemeenteraad van Lennik,

-

Gelet op de princiepsbeslissing voor de bouw van bijkomende klassen op de
site van de Gemeenteschool te Eizeringen dd.26/06/2006;
Gelet op de indiening van de bouwaanvraag door de gemeente Lennik bij de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar dd.17/12/2015;
Gelet op het Openbaar onderzoek dat plaats vond van 11/04/2016 tot
11/05/2016 tijdens hetwelk 15 bezwaarschriften werden ingediend;
Gelet op de Stedenbouwkundige vergunning dd.14/07/2016;
Gelet op het verzoek tot vernietiging van de Stedenbouwkundige vergunning
dd.14/07/2016;
Gelet op de start van de afbraakwerken van een gedeelte van de gebouwen
in het najaar 2017;
Gelet op de start van de bouwwerken in het najaar 2017;
Gelet op de gemeenteraad van 18 december 2017 waarbij namens de N-VALENNIK KWADRAAT- fractie het feit wordt gehekeld dat met de werken
tijdens de beroepsprocedure reeds begonnen werd
Gelet op de behandeling van het dossier door de Raad voor
Vergunningsbetwistingen op 6 februari 2018;
Gelet op de ‘ eerste steenlegging ‘ door afgevaardigden van het College van
Burgemeester en Schepenen op 7 maart 2018
Gelet op het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dd.13 maart
2018 waarbij 4 van de 5 middelen werden gegrond verklaard en waarbij de
stedenbouwkundige vergunning wordt vernietigd en waarbij aan de
Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar het bevel wordt gegeven
binnen de 4 maanden een nieuwe beslissing te nemen over de
oorspronkelijke bouwaanvraag

Vaststellende dat

-

Burgemeester Irina De Knop op de gemeenteraad, in de geschreven pers en
op Ring-TV heeft verklaard dat op advies van de raadsman van de gemeente
Lennik en op advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar
met de afbraak- en bouwwerken tijdens de beroepsprocedure kon begonnen
worden
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-

-

Schepen Johan Limbourg en schepen Heidi Elpers tijdens de gemeenteraad
van 18 december 2017 verklaard hebben dat de inhoud van het
beroepsverzoekschrift niets te maken heeft met de bouwwerken van de
school zelf
Schepen Johan Limbourg aan de geschreven pers verklaard heeft dat de
beroepsprocedure in feite een politiek spel is aangezien de mensen die
bezwaar indienden, de schoonouders zijn van een gemeenteraadslid van NVA – Lennik Kwadraat en dat die partij gewoon niet wil dat de school er
komt;

Vaststellende dat

-

-

-

De raadsman van de gemeente Lennik in zijn advies dd.24 februari 2017 niet
zomaar onvoorwaardelijk de gemeente geadviseerd heeft de bouwwerken te
starten en uit te voeren, doch daarentegen er op gewezen heeft dat de Raad
voor vergunningsbetwistingen mogelijks een arrest redigeert waardoor de
procedure moet hernomen worden
Het beroepsverzoekschrift van de buren wel degelijk o.m. betrekking heeft op
de ‘ verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening en of de grenzen van
het ruimtelijk functioneren van het gebied en van de omliggende gebieden
niet overschreden wordt’, alsmede op de verenigbaarheid van het
aangevraagde project met de goede ruimtelijke ordening wat betreft de
schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel-vormelijke
elementen’
Het beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet uitgaat
van de schoonouders van een gemeenteraadslid van de N-VA-LENNIK
KWADRAAT-fractie
Op vraag van ondergetekend gemeenteraadslid er geen advies van de
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar wordt medegedeeld waaruit
zou moeten blijken dat er in feite geen advies is

Vaststellende dat op die wijze zowel burgemeester Irina De Knop, als de schepenen
Johan Limbourg en Heidi Elpers zowel op de gemeenteraad, als in de geschreven pers
en op TV volledig onjuiste verklaringen afleggen ;
Vaststellende dat de gemeenteraadsleden alzo volledig verkeerd worden ingelicht over
de volledige inhoud van de adviezen van de raadsman aangesteld door de gemeente
Lennik;
Vaststellende dat er geen advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar
voorhanden is;
BESLUIT:
Het vertrouwen in burgemeester Irina De Knop, schepen Johan Limbourg en schepen
Heidi Elpers op te zeggen en hun bevoegdheden onder de andere schepenen van het
College te herverdelen en dit in afwachting van nieuwe aanstellingen.
Het agendapunt wordt met 9 neen-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi
Elpers, Johan Limbourg, Yves De Muylder, Willy De Waele, Marie-Thérèse Van der
Velde, Nando Hemelinckx, Carl Dewever), 7 ja-stemmen (Geert De Cuyper, Erik O,
Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Gun Mignon, Jasper De
Bruyn) en 2 onthoudingen (Filip Van Ginderdeuren en Filip Rooselaers) niet
goedgekeurd.
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Agendapunt 2 ingediend door raadslid Lien De Slagmeulder
-------------------------------------------------------------------2. VRAAG OVER ASBEST IN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN.
Asbest is een mineraal dat vooral in de jaren 60 en 70 uiterst populair was in ons land.
De bouwstof was onverwoestbaar, niet brandbaar, prima isolerend en bovendien
goedkoop. Asbest kende dan ook bijzonder veel toepassingsvormen. Het werd gebruikt
in meer dan 3.500 materialen en kan overal aanwezig zijn in gebouwen ouder dan
2001. bijvoorbeeld in de typische golfplaten die vaak op daken gebruikt worden. Hoe
aanwezig asbest nog steeds is in ons land, werd de voorbije maanden meermaals
duidelijk wanneer bekend raakte dat de stof bijvoorbeeld in tal van scholen nog
aanwezig is.
Uit onderzoek bleek al decennia geleden dat asbest uiterst schadelijk is voor mensen
die ermee in aanraking komen. In gebonden vorm is er geen gevaar, maar als de
deeltjes vrij rondvliegen - bijvoorbeeld wanneer een golfplaat breekt - veroorzaakt de
stof kanker bij wie het inademt en eist zo levens.
Onlangs raakte bekend dat de Vlaamse regering 9 miljoen euro extra voorziet om
gemeenten te ondersteunen om asbest te verwijderen uit hun gebouwen.
Vragen
• Heeft de gemeente een inventaris van gemeentelijke gebouwen waar
(mogelijk) asbest aanwezig is? Zo ja in welke gebouwen is dit aanwezig ? Zo
nee, zal de gemeente een inventaris opmaken ?
• Indien er in bepaalde gemeentelijke gebouwen asbest aanwezig zou zijn, heeft
de gemeente een plan van aanpak om dit te verwijderen ?
• Zal de gemeente gebruik maken van de subsidies ?
• Zal de gemeente een informatiecampagne opstarten en inwoners ondersteunen
om asbest in hun woning te verwijderen ?
Schepen Heidi Elpers antwoordt als volgt:
• De asbestinventaris voor alle gebouwen is in opmaak. Voor het gemeentehuis,
de feestzaal Jo Baetens, bijgebouw Dekenij en feestzaal Sint Martens, is deze
al klaar. Er is gebonden asbest aanwezig in het gemeentehuis, de feestzaal Jo
Baetens en in een deel van de feestzaal in Sint Martens. Deze is niet gevaarlijk
voor de gezondheid.
• In Sint-Martens werd deze al verwijderd door een gespecialiseerde firma. In de
andere gebouwen zal het asbest uiteraard ook volgens de regelgeving en
veiligheidsvoorschriften verwijderd worden nav de verbouwingen.
• Daar waar mogelijk is, zal de gemeente subsidies aanvragen.
• Samen met de Woonwinkel werd een infocampagne uitgewerkt.

De zitting werd geheven te 21.55 uur.
Op bevel;
de wnd. secretaris,
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de voorzitter,

