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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, 11/5/2007 

De voorzitter, 

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

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op 
maandag, de  21/5/2007 te 20uur, in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 23/4/2007. 
2. Secretariaat – Kennisname ontslag raadslid Etienne Van Vaerenbergh. 

3. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 
geloofsbrieven. 

4. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden. 
5. Secretariaat – Haviland - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Gewone Algemene 
Vergadering dd. 28/6/2007 + Goedkeuring statutenwijziging. 

6. Secretariaat – Havi-Gis – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering. 

7. Secretariaat – Havi-Gis – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Jaarvergadering + 
Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 18/6/2007. 

8. Secretariaat – Finilek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering + 

goedkeuring agendapunten vergadering dd. 21 juni 2007. 
9. Secretariaat – Iverlek - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering dd. 21 
juni 2007.  

10. Secretariaat – Iverlek - Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 
21 juni 2007. 

11. Secretariaat – Het Platform – Aanduiding vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger + goedkeuring charter. 
12. Secretariaat – Dexia - Aanduiding van een afgevaardigde – 

Bekrachtiging collegebeslissing. 
13. Secretariaat – Huishoudelijk reglement gemeenteraad – Goedkeuring. 

14. Vrije Tijd - Bekrachtiging statuten Lennikse jeugdraad. 
15. Vrije Tijd – Jeugdraad – Samenstelling en erkenning. 

16. Vrije Tijd – Sportregiowerking – Samenwerkingsovereenkomst 2007 – 
2012 - Goedkeuring. 

17. Vrije Tijd – VZW Logo Pajottenland/ Zennevallei – Vaststelling 
gemeentelijke toelage. 

18. Ruimtelijke Ordering – GECORO – Samenstelling commissie. 
19. Ruimtelijke ordening - Goedkeuring van het wegentrace – Afstand van 

grond aan het openbaar domein der wegenis verkaveling – 

Saffelbergstraat 12   - Dossiernummer 2007/003-v. 
20. Ruimtelijke ordening - Goedkeuring van het wegentrace – 

verkavelingsaanvraag – Nellekenstraat 112 – Dossiernr. 2007/001-v. 
21. Ruimtelijke Ordening – Goedkeuring van het wegentrace – Afstand 

van grond aan het openbaar domein der wegenis verkavelig – 
Kamstraat z.n. – Dossiernummer 2007/005-v. 

22. Ruimtelijke Ordening – Gemeentelijke Werkgroep Trage Wegen – 
Reglement en samenstelling. 

23. Gebouwen – Tijdelijke ingebruikname van het gebouw K. 
Keymolenstraat 26 door de NV. Heijmans Infra – Goedkeuring. 

24. Wegen – Verbeteringswerken in de Hunselveldweg, de Hunselstraat en 
het Hunselveld te Eizeringen: Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

25. Milieu – Statuten gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur – 
Goedkeuring. 



 

 
26. Milieu – Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur – 

Goedkeuring. 
27. Milieu – Afsprakennota gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur – 

Goedkeuring. 
28. Mobiliteit – Ontwerp van besluit houdende de plaatsing van verkeerslichten op de 

N8 Brussel-Ninove ter hoogte van het kruispunt met de Kleemstraat – Advies. 
29. Personeel – Haviland – Ondertekening beleidsverklaring van de 

gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 
30. Financiën – Subsidiereglement toelagen bij huwelijks-, klooster- of priesterjubilea 

en voor 100-jarigen - Goedkeuring. 

 
IN GEHEIME ZITTING : 

 
31. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar piano vanaf 01/09/2007. 
32. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur begeleider vanaf 01/09/2007. 
33. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar elektrische gitaar vanaf 

01/09/2007. 
34. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar gitaar vanaf 01/09/2007. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
In opdracht; 

De Secretaris, De Voorzitter, 
 

 
 

 
Peter MERGAN Willy DE WAELE 


