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gemeenteraad 

 

Gemeentedecreet 
 
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 
eenmaal bijeengeroepen is 
zonder dat het vereiste 
aantal leden aanwezig is, na 
een tweede oproeping, 
ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige 
wijze beraadslagen of 
beslissen over de 
onderwerpen die voor de 
tweede maal op de agenda 
voorkomen. 
In die oproeping wordt 
vermeld dat het om een 

tweede oproeping gaat.  
In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van dit 
artikel overgenomen. 

 

 
1750 Lennik, 15-02-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 25-02-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 28 januari 
2013 

2. Kennisname geldigverklaring verkiezing van de leden van de 
politieraad 

3. Secretariaat – Kennisname verhindering raadslid Jasper De Bruyn 
4. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 
5. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 
6. Secretariaat –Huishoudelijk reglement gemeenteraad – 

Goedkeuring 
7. Secretariaat - Aanduiding voorzitter en leden gemeenteraads-

commissie intergemeentelijke samenwerking na voordracht door 
de verschillende fracties 

8. Secretariaat - vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei – 
aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering + aanduiding van 
een lid van de raad van bestuur 

9. Secretariaat - vzw Toerisme Vlaams-Brabant - Aanduiding van een 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering 

10. Secretariaat - vzw Logo Pajottenland / Zennevallei – Aanduiding 
van een effectief lid en een toetredend lid op de algemene 
vergadering 

11. Secretariaat - VVSG – Aanduiding van een afgevaardigde en 
plaatsvervanger op de algemene vergadering alsook aanduiding 
van een kandidaat-bestuurder 

12. Secretariaat - OVSG – Aanduiding afgevaardigde en 
plaatsvervanger op de algemene vergadering 

13. Secretariaat - Inter-Regies - Aanduiding van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de statutaire algemene 
vergadering 

14. Secretariaat – Projectvereniging “Cultuurregio Pajottenland & 
Zennevallei” – Aanduiding van een stemgerechtigd lid en een lid 
met raadgevende stem voor de raad van bestuur 

15. Secretariaat – De Watergroep – Aanduiding van een 
vertegenwoordiger, plaatsvervangend vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering en vertegenwoordiger in het provinciaal 
comité 

16. Secretariaat – Iverlek – Buitengewone algemene vergadering op 
19 maart 2013 – Aanduiding vertegenwoordiger en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger 

17. Secretariaat - Iverlek – Voordracht van een kandidaat-lid voor het 

regionaal bestuurscomité en voor de raad van bestuur en 
goedkeuring agenda 

18. Secretariaat - Finilek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen 

19. Secretariaat - Finilek - Aanduiding van een kandidaat bestuurder 
20. Secretariaat - Finilek – Goedkeuring agenda van de buitengewone 

algemene vergadering van Finilek op 19 maart 2013 
21. Secretariaat - Haviland - Aanduiding van een vertegenwoordiger 

en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering, goedkeuring agendapunt vergadering van 21 maart 
2013 + aanduiding van een lid van de raad van bestuur 

22. Secretariaat – Haviland – Aanduiding lid adviescomité afvalbeleid 
 
 



23. Secretariaat – Haviland - Voordracht afgevaardigde beheersorgaan 
gemeenschappelijke preventiedienst Haviland 

24. Secretariaat - Havicrem - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering, 

goedkeuring agendapunt vergadering van 22 maart 2013 + aanduiding van 

een lid van de raad van bestuur 

25. Secretariaat – Infrax West – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger op de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 

2013, goedkeuring agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger in het 

sectorcomité 

26. Secretariaat - PWA – Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene 

vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 

27. Secretariaat - Platform Vlaamse Rand - Aanduiding van een afgevaardigde 

en plaatsvervanger in de vergaderingen - Bekrachtiging collegebeslissing 
28. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2012 – Sint-Martinus – Akteneming 
29. Ruimtelijke ordening – Project Sint-Godelieve-Instituut – Scholen voor 

morgen – Definitieve beslissing gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 67 
30. Handel – Concessie van standplaatsen op het openbaar domein voor de 

uitbating van frituren - Goedkeuring lastenboek en wijze van gunnen 
31. Mobiliteit – Aanvullend politiereglement betreffende het aanbrengen van 

een parkeerplaats voor mindervaliden langsheen de N282/Kroonstraat ter 
hoogte van de woning 65 te 1750 LENNIK - Goedkeuring 

32. Vrije Tijd – Goedkeuring bijzonder gemeentelijk politiereglement met 

betrekking tot het organiseren van voor het publiek toegankelijke 

feestelijkheden en evenementen 

 

Agendapunten ingediend door de N-VA – Lennik² fractie: 

--------------------------------------------------------------- 

33. Aanschaf van voldoende grote, reflecterende huisnummers zodat elk 

gebouw, met uitsluiting van de bijgebouwen, voorzien kan worden van een 
goed leesbare huisnummer. - Princiepsbeslissing 

34. Voorstel tot de toekenning van de titel van ereburger van de gemeente 
Lennik aan Godelieve Eeckhout - Voorzitter van de Cultuurraad - 
Princiepsbeslissing 

35. Het toekennen van de titel van ere-schepen van de Gemeente Lennik - 
Omzendbrief BB 2007/06 van 13 juli 2007 - Toekenning aan de Heer Arthur 
(Patrick) Van Laethem van de titel van ere-schepen van de gemeente 
Lennik 

36. Het toekennen van de titel van ere-schepen van de Gemeente Lennik -  
Omzendbrief BB 2007/06 van 13 juli 2007 - Toekenning aan de Heer Eddy 
Warrand van de titel van ere-schepen van de gemeente Lennik  

37. Het toekennen van de titel van ere-burgemeester van de Gemeente Lennik 
- Omzendbrief BB 2007/06 van 13 juli 2007 - Toekenning aan de Heer Van 
Vaerenbergh Etienne van de titel van ere-burgemeester van de gemeente 
Lennik 

 
Agendapunt ingediend door Kristien Van Vaerenbergh: 
--------------------------------------------------------------- 

38. Resolutie met betrekking tot de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel 
 
 
In opdracht; 
De wnd. secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 



 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25-02-2013 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 28-01-2013 

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. KENNISNAME GELDIGVERKLARING VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE 
POLITIERAAD 
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant 
betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad. 
 

3. SECRETARIAAT – KENNISNAME VERHINDERING RAADSLID JASPER DE BRUYN 

De raad neemt kennis van de verhindering van de heer Jasper De Bruyn als raadslid, dat werd 
schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. 
 

4. SECRETARIAAT – EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND RAADSLID NA ONDERZOEK 
GELOOFSBRIEVEN 

Ingevolge de verhindering van raadslid Jasper De Bruyn wordt volgens art. 7§3 van het 
Gemeentedecreet een nieuw raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en 
eedaflegging. 
 

5. SECRETARIAAT – HERVASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE RAADSLEDEN 

Ingevolge de verhindering van raadslid Jasper De Bruyn en de aanstelling van een nieuw raadslid 
wordt een nieuwe rangorde van de raadsleden vastgesteld. 

6. SECRETARIAAT –HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD – GOEDKEURING 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
 

7. SECRETARIAAT - AANDUIDING VOORZITTER EN LEDEN GEMEENTERAADSCOMMISSIE 
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING NA VOORDRACHT DOOR DE VERSCHILLENDE 
FRACTIES 

Aanduiding door en onder de gemeenteraadsleden van een voorzitter en leden van de 
gemeenteraadscommissie die zal waken over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het 
beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen. 
 

8. SECRETARIAAT - VZW TOERISME PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI – AANDUIDING 
VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER OP DE 

ALGEMENE VERGADERING + AANDUIDING VAN EEN LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de algemene vergadering alsook een lid in de 
raad van bestuur van de vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei. 
 

9. SECRETARIAAT - VZW TOERISME VLAAMS-BRABANT - AANDUIDING VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
vertegenwoordiger aanduiden in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant. 
 



 

10. SECRETARIAAT - VZW LOGO PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI – AANDUIDING VAN 
EEN EFFECTIEF LID EN EEN TOETREDEND LID OP DE ALGEMENE VERGADERING 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een effectief 
en toetreden lid aanduiden in de algemene vergadering van de vzw LOGO Pajottenland/ 
Zennevallei. 
 

11. SECRETARIAAT - VVSG – AANDUIDING VAN EEN AFGEVAARDIGDE EN 
PLAATSVERVANGER OP DE ALGEMENE VERGADERING ALSOOK AANDUIDING VAN EEN 
KANDIDAAT-BESTUURDER 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
afgevaardigde en plaatsvervanger aanduiden in de algemene vergadering alsook een kandidaat-lid 

in de raad van bestuur van de VVSG. 

12. SECRETARIAAT - OVSG – AANDUIDING AFGEVAARDIGDE EN PLAATSVERVANGER OP 
DE ALGEMENE VERGADERING 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
afgevaardigde en plaatsvervanger aanduiden op de algemene vergaderingen van de OVSG. 
 

13. SECRETARIAAT - INTER-REGIES - AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGER IN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de statutaire algemene vergadering van Inter-
Regies. 

 

14. SECRETARIAAT – PROJECTVERENIGING “CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & 
ZENNEVALLEI” – AANDUIDING VAN EEN STEMGERECHTIGD LID EN EEN LID MET 
RAADGEVENDE STEM VOOR DE RAAD VAN BESTUUR 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
stemgerechtigd lid en een lid met raadgevende stem aanduiden in de algemene vergadering van 
de Projectvereniging “Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei”. 
 

15. SECRETARIAAT – DE WATERGROEP – AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER, 
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING EN 
VERTEGENWOORDIGER IN HET PROVINCIAAL COMITÉ 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de algemene vergadering en een 
vertegenwoordiger in het provinciaal comité van De Watergroep. 
 
16. SECRETARIAAT – IVERLEK – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 19 
MAART 2013 – AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGENDE 
VERTEGENWOORDIGER 
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de buitengewone algemene vergadering van 
Iverlek. 
 



 

17. SECRETARIAAT - IVERLEK – VOORDRACHT VAN EEN KANDIDAAT-LID VOOR HET 
REGIONAAL BESTUURSCOMITÉ EN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN GOEDKEURING 
AGENDA 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een kandidaat-
lid voor het regionaal bestuurscomité en voor de raad van bestuur van Iverlek voordragen. 
 

18. SECRETARIAAT - FINILEK – AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VOOR DE (BUITENGEWONE) ALGEMENE 
VERGADERINGEN 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de (buitengewone) algemene vergaderingen 

van Finilek. 
 

19. SECRETARIAAT - FINILEK - AANDUIDING VAN EEN KANDIDAAT BESTUURDER 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een kandidaat-
lid voor de raad van bestuur van Finilek voordragen. 
 

20. SECRETARIAAT - FINILEK – GOEDKEURING AGENDA VAN DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING VAN FINILEK OP 19 MAART 2013 

Finilek vraagt aan de gemeenteraad dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering die 
plaats vindt op 19 maart 2013 wordt goedgekeurd. 
 

21. SECRETARIAAT - HAVILAND - AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING, 
GOEDKEURING AGENDAPUNT VERGADERING VAN 21 MAART 2013 + AANDUIDING VAN 
EEN LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de algemene vergadering alsook een 
kandidaat-lid in de raad van bestuur van Haviland. 
 

22. SECRETARIAAT – HAVILAND – AANDUIDING LID ADVIESCOMITE AFVALBELEID 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een lid in het 
adviescomité afvalbeleid van Haviland aanduiden. 
 
23. SECRETARIAAT – HAVILAND - VOORDRACHT AFGEVAARDIGDE BEHEERSORGAAN 

GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST HAVILAND 
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
afgevaardigde in het beheersorgaan gemeenschappelijke preventiedienst van Haviland aanduiden. 
 

24. SECRETARIAAT - HAVICREM - AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING, 
GOEDKEURING AGENDAPUNT VERGADERING VAN 22 MAART 2013 + AANDUIDING VAN 
EEN LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 



 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de algemene vergadering alsook een 
kandidaat-lid in de raad van bestuur van Havicrem. 
 

25. SECRETARIAAT – INFRAX WEST – AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGER OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 MAART 
2013, GOEDKEURING AGENDAPUNTEN EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER IN HET 
SECTORCOMITÉ 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de algemene vergadering alsook een 
vertegenwoordiger in het sectorcomité van Infrax West. 
 

26. SECRETARIAAT - PWA – AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS IN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN HET PLAATSELIJK WERK-GELEGENHEIDSAGENTSCHAP 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente 
vertegenwoordigers aanduiden op de vergaderingen van het PWA. 
 

27. SECRETARIAAT - PLATFORM VLAAMSE RAND - AANDUIDING VAN EEN 
AFGEVAARDIGDE EN PLAATSVERVANGER IN DE VERGADERINGEN - BEKRACHTIGING 
COLLEGEBESLISSING 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
afgevaardigde en plaatsvervanger aanduiden op de vergaderingen van het Platform van de 
gemeenten uit de Vlaamse Rand. De gemeenteraad wordt gevraagd om deze collegebeslissing te 
bekrachtigen. 

 

28. FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGETWIJZIGING 2012 – SINT-MARTINUS - 
AKTENEMING 

Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. De 
budgetwijziging 2012 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt thans ter akteneming aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 

29. RUIMTELIJKE ORDENING – PROJECT SINT-GODELIEVE-INSTITUUT – SCHOLEN VOOR 
MORGEN – DEFINITIEVE BESLISSING GEDEELTELIJKE AFSCHAFFING VAN VOETWEG NR. 
67 

Aansluitend met de principebeslissing van de gemeenteraad van 17 december 2012 tot 
gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 67 en aansluitend met het gevoerde openbaar onderzoek 
(van 10 januari 2013 tot en met 10 februari 2013), waarbij geen bezwaren werden ingediend, kan 

de gemeenteraad nu overgaan tot de definitieve beslissing over de gedeeltelijke afschaffing van 
deze voetweg en tot het vaststellen van de gebruikelijke welvoegelijkheidsvergoeding. 
 

30. HANDEL – CONCESSIE VAN STANDPLAATSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DE 
UITBATING VAN FRITUREN - GOEDKEURING LASTENBOEK EN WIJZE VAN GUNNEN 

Gelet op de beëindiging van de huidige concessies van standplaatsen op het openbaar domein voor 
de uitbating van frituren, wordt een nieuwe concessie verleend na oproep tot mededinging. De 
wijze van gunning en concessievoorwaarden worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring 
voorgelegd. 
 



 

31. MOBILITEIT – AANVULLEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET AANBRENGEN 
VAN EEN PARKEERPLAATS VOOR MINDERVALIDEN LANGSHEEN DE N282/KROONSTRAAT 
TER HOOGTE VAN DE WONING 65 TE 1750 LENNIK - GOEDKEURING 

De gemeente ontving een gegronde vraag van een inwoner over het aanbrengen van een 
parkeerplaats langsheen de N282/Kroonstraat voor mindervaliden. Hiervoor wordt een aanvullend 
politiereglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 

32. VRIJE TIJD –BIJZONDER GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT 
HET ORGANISEREN VAN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE FEESTELIJKHEDEN EN 
EVENEMENTEN - GOEDKEURING 

In overleg met de politiezone en de verschillende gemeenten uit Pajottenland werd er gewerkt aan 
een uniform reglement voor feestelijkheden en evenementen.  
 

 
Agendapunten ingediend door de N-VA – Lennik² fractie: 

--------------------------------------------------------------- 

33. Aanschaf van voldoende grote, reflecterende huisnummers zodat elk gebouw, met 
uitsluiting van de bijgebouwen, voorzien kan worden van een goed leesbare 
huisnummer. – Princiepsbeslissing 

 
34. Voorstel tot de toekenning van de titel van ereburger van de gemeente Lennik aan 

Godelieve Eeckhout - Voorzitter van de Cultuurraad – Princiepsbeslissing 
 
35. Het toekennen van de titel van ere-schepen van de Gemeente Lennik - Omzendbrief 

BB 2007/06 van 13 juli 2007 - Toekenning aan de Heer Arthur (Patrick) Van Laethem 
van de titel van ere-schepen van de gemeente Lennik 

 
36. Het toekennen van de titel van ere-schepen van de Gemeente Lennik -  Omzendbrief 

BB 2007/06 van 13 juli 2007 - Toekenning aan de Heer Eddy Warrand van de titel van 

ere-schepen van de gemeente Lennik 
 
37. Het toekennen van de titel van ere-burgemeester van de Gemeente Lennik - 

Omzendbrief BB 2007/06 van 13 juli 2007 - Toekenning aan de Heer Van 
Vaerenbergh Etienne van de titel van ere-burgemeester van de gemeente Lennik 

 
 
Agendapunt ingediend door Kristien Van Vaerenbergh: 
--------------------------------------------------------------- 
38. Resolutie met betrekking tot de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel 
 
 
 
 


