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Bijeenroeping van de 
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,21-11-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 25-11-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 21-10-2013 
2. Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening – Samenstelling van de 

gemeentelijke commissie  voor ruimtelijke ordening (GECORO) – 
Wijziging van de samenstelling 

3. Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening – Samenstelling van de 
nieuwe GECORO 

4. Milieu – Gemeentelijk reglement betreffende afkoppeling van 
regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen 
en het collectief plaatsen en beheren van individuele 
waterzuiveringsinstallaties –Goedkeuring 

5. Milieu – Handhavingsreglement afkoppeling van regen- en 
afvalwater, berging en buffering – Goedkeuring 

6. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus – Waarborgstelling 
restauratiewerken Sint-Kwintenskerk – Fase 1 

7. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering in buitengewone 
zitting op 13 december 2013 - Goedkeuring agenda en 
statutenwijzigingen 

8. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering in buitengewone 
zitting op 13 december 2013 – Aanduiding vertegenwoordiger en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger 

9. Secretariaat – Finilek – Goedkeuring agenda van de buitengewone 
algemene vergadering op 13 december 2013 

10. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2013 

11. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring statutenwijziging 
12. Secretariaat – Havicrem - Bijzondere Algemene Vergadering van 

18 december 2013 - Goedkeuring agenda en statutenwijziging 
13. Secretariaat – Havicrem - Bijzondere Algemene Vergadering van 

18 december 2013 - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 

14. Vrije tijd - Bijzonder gemeentelijk politiereglement m.b.t. het 
organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en 
evenementen – Goedkeuring 

15. Burgerzaken – Retributiereglement op grondconcessies en 
ontgravingen - Aanpassing 

 
 
ADDENDUM AGENDA: 
 
punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 
 

1. Geboortebos aan de Varenbergstraat te Sint-Martens-Lennik 
 
punt aangevraagd door de heer Bruno Moens: 
 

2. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent duurzame aanpak 
Sint- Elooiswijk 

 
punt aangevraagd door mevrouw Christel O: 
 

3. Een bijenvriendelijk beleid in Lennik 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

punten aangevraagd door de heer Erik O: 
 

4. Vraag + Voorstel van beslissing i.v.m. parking Schoolweg 
5. Vraag i.v.m. bushokjes 

 
punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 
 

6. Personeelsformatie- vraag tot informatie 
 
punt aangevraagd door mevrouw Lien De Slagmeulder: 
 

7. Vraag i.v.m. mobiliteitsplan Motivatie en toelichting 
 
punt aangevraagd door de heer Jasper De Bruyn 

 
8. Vraag omtrent het onderhoud van de Lange en Korte Tramweg en het beheer 

van de grachten langsheen Lange Tramweg. 
 
 

In opdracht; 
De secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS



 


