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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 

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, 21-03-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 

maandag 25-03-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 

ADDENDUM AGENDA: 

 

punt aangevraagd door de heer Erik O: 

1. Verschaffen van een WI-FI -mogelijkheid in het Lennikse gemeentehuis 

en inzonderheid in de raadszaal -  Princiepsbeslissing 

 

punt aangevraagd door de heer Bruno Moens: 

2. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent duurzame energie voor 

alle Lennikenaren 

 

punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 

3. Interpellatieverzoek van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan het 

college van burgemeester en schepenen inzake de 

verkeersleefbaarheid- en veiligheid in het centrum van de gemeente 

 

punt aangevraagd door mevrouw Lien De Slagmeulder: 

4. Voorstel tot oprichting van een meldpunt voor gevaarlijke putten op de 

weg 

 

punt aangevraagd door mevrouw Christel O: 
5. Vraag van de gemeenteraadsleden om toelichting over de 

beleidsverklaring voor de komende legislatuur 

 

punt aangevraagd door de heer Erik O: 

6. Het uitblijven van een voorstel voor 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 

 

 

In opdracht; 

De wnd. secretaris, de voorzitter, 

 

 

 

 

 

Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS


