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Artikel 26 
De gemeenteraad kan enkel 
beraadslagen of beslissen als 
de meerderheid van de 
zittinghebbende gemeente-
raadsleden aanwezig is. 
De raad kan echter, als hij 
tweemaal bijeengeroepen is 
zonder dat het vereiste 
aantal leden aanwezig is, na 
een derde oproeping, 
ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige 
wijze beraadslagen en 
beslissen over de 
onderwerpen die voor de 
derde maal op de agenda 
voorkomen. 
De termijnen, bedoeld in 
artikel 21 en 23, worden 
voor deze tweede en derde 
oproeping teruggebracht tot 
twee dagen. In deze 
oproepingen wordt vermeld 
dat het om een tweede of 
derde oproeping gaat.  
In de derde oproeping 
worden de bepalingen van 
dit artikel overgenomen. 

 

 

1750 Lennik, 13/4/2007 

De voorzitter, 

Heeft de eer «Aanspreektitel» «voornaam» «familienaam»  

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op 
maandag, de  23/4/2007  te 20uur, in het gemeentehuis. 

 

Agenda : 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van dd. 26/3/2007. 
2. Ruimtelijke Ordering – GECORO – Samenstelling commissie. 

3. Milieu – Aankoop hydraulische graafmachine – Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

4. Milieu - Wegen – Actualisatie overeenkomst tussen de gemeente 
Lennik en de VMW inzake het realiseren van rioolaansluitingen – 

Goedkeuring. 
5. Wegen – Aanleg van glasvezelbuis langsheen de Schoolweg, de Deken 

Verbesseltstraat, het Andreas Masiusplein, de Stationsstraat, de 
Borrekeitse en de Markt - Goedkeuring bestek. 

6. Cultuur – Statuten voor de Lennikse Gemeentelijke Raad voor 

Cultuurbeleid – Goedkeuring. 
7. Cultuur – Huishoudelijk reglement voor de Lennikse Gemeentelijke 

Raad voor Cultuurbeleid – Goedkeuring. 
8. Secretariaat – Huishoudelijk reglement gemeenteraad – Goedkeuring. 

9. Secretariaat - Havi-gis : Aanduiding van een deskundige op de 
vergadering van het permanent begeleidings- en opvolgingscomite gis 

– Bekrachtiging collegebeslissing. 
10. Secretariaat – Brabantse Huisvestingsmaatschappij – Aanduiding van 

een afgevaardigde in de raad van bestuur – Bekrachtiging 
collegebeslissing. 

11.  Federale verkiezingen – Procedure niet aanmaken kiezerslijsten – 

Bekrachtiging collegebeslissing. 
12. Federale verkiezingen – Procedure niet ophangen van aanplakbiljetten 

– Bekrachtiging collegebeslissing. 
13. Gemeentelijke Basisschool – Vacantverklaring verschillende functies. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

In opdracht; 
De Secretaris, De Voorzitter, 

 
 

 

 
 

Peter MERGAN Willy DE WAELE 
 


