
OVERZICHT VAN DE GEMEENTERADEN VAN HET JAAR 2004
In het jaar 2004 werden er 10 gemeenteraden gehouden (niet
tijdens grote vakantie). Deze gingen door in de raadzaal van
het gemeentehuis.

PERSONEEL

a) Gemeentehuis
- website gemeente Lennik
- vernieuwing software dienst bevolking
- openstelling 2 betrekkingen van deskundige toerisme in

contractueel verband en aanleg van een werfreserve
- vacantverklaring 1 contractuele betrekking van admini-

stratief medewerker
b) Gemeentelijk onderwijs en muziekacademie

- vacantverklaringen en benoemingen
- buitenschoolse kinderopvang
- verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel

en van de ouders
- vorming van een scholengemeenschap voor het school-

jaar 2004-2005
c) Brandweer

- goedkeuring rampenplan en hulpverleningsovereen-
komst Halle-Lennik

- gemeentelijk reglement brandveiligheid tijdelijke inrich-
tingen (tenten, markten, kermissen)

- vacantverklaring betrekking van onderluitenant en kor-
poraal

d) Politie
- politiezone Pajottenland - gemeentelijke dotatie 2004 

- politiebegroting 2004

GEBOUWEN - PATRIMONIUM

- gezamenlijke aankoop door de gemeenten en OCMW’s van
aardgas voor hun installaties en gebouwen

- Iverlek - verkoop openbare verlichtingsnetten
- plaatselijke openbare bibliotheek SML - vernieuwen ramen

en deuren
- feestzaal SML - vernieuwen dak
- pastorie Gaasbeek - vernieuwen dak
- schoolgebouw Eizeringen - brandvoorkoming - goedkeu-

ring bestek en wijze van gunnen
- heemkundig museum - huurovereenkomst Regionaal

Landschap Zenne, Zuun en Zoniën en Pajottenland +

WERKEN

- verbeteringswerken
- Eizeringen: Carnaalstraat, Kerkweg, Louis Spaakstraat,

Hunselveldweg, Hunselstraat, Hunselveld
- St-Martens: Dorp, Dorekenstraat

- aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van
een snelheidsbeperking van 70km/u ter hoogte van de
Breynaertstraat, Devoghellaan, Gustaaf Van der
Steenstraat, Schapenstraat

- samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest
en het gemeentebestuur van Lennik inzake de herinrichting
van de doortocht N282 - Markt - Borrekeitse - Masiusplein
en omgeving - goedkeuring

- overeenkomst tussen de gemeente Lennik en de VMW inza-

ke het realiseren van rioolaansluitingen
- aankoop van een gesloten bestelwagen en van een contai-

nerwagen (inclusief containers)

RUIMTELIJKE ORDENING

- algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening -
verordening houdende het verkavelen

- definitieve goedkeuring Bijzonder Plan van Aanleg nr SKL
4 “Schuttersblok” te St-Martens-Lennik

FINANCIËN

- jaarverslag 2003 en begrotingsrekening 2003
- gemeentelijke begroting 2005 - gewone en buitengewone

dienst - stemming
- gemeentebelasting

- opcentiemen op de onroerende voorheffing: 1125
- aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting:

7,5%
- belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadres-

seerd drukwerk
- OCMW - jaarrekening 2003 en jaarverslag 2003

- kennisname budget 2004

SOCIALE ZAKEN

- kruispuntbank - machtiging om mededeling te bekomen
van de lijst met de inwoners van de gemeente die recht heb-
ben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering
voor geneeskundige verzorging

- OCMW - goedkeuring meerjarenplan 2004-2006

EREDIENST

- rekeningen en begrotingen van de parochies St-Kwintens,
St-Martens, St-Ursula, O.L.V. Gaasbeek, St-Gertrudis-Pede

CULTUUR, JEUGD, BIBLIOTHEEK

- goedkeuring ontwerp van intentieverklaring
“Samenwerking musea & Co Breedbeeldregio”

- goedkeuring werkingsverslag 2003 van het jeugdwerkbe-
leidsplan 2002-2004

- goedkeuring JWBP 2005-2007
- studieopdracht voor het realiseren van een woordcentrum

in Gaasbeek
- vakantiewerking - organisatie

SPORT

- intentieverklaring contract Jeugdsport 2004

MILIEU, GROEN, VOETWEGEN

- ruilverkaveling Elingen - belofte van toelage aan het ruil-
verkavelingscomité Elingen voor de uitvoering
Structuurplan - deel IV

- Aquafin - project “Collector Diepenbroekbeek” - samen-
werkingsovereenkomst

- goedkeuring milieuprogramma 2004
- Pajottenland + - aanbesteding van werken voor het interge-

meentelijk Leader + project “Pajottenlands Landschap op
Trage Wegen”

- opmaak van een intergemeentelijk erosiebestrijdingsplan -
samenwerking Gooik, Pepingen en Lennik

- toetreding tot de Interlokale Vereniging voor Waterbeleid in
Vlaams-Brabant

- VZW Toerisme Pajottenland en Zennevallei - statuten en
aanduiding afgevaardigde

- VZW Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-
Brabant - toetreding en aanduiding afgevaardigde

- gemeentelijk milieubeleidsplan (ontwerpplan) - kennisname

VARIA

- toekenning van de titel van Ere-
Burgemeester van Lennik aan
Mevrouw Annette Van Der
Most-De Ridder (Abcoude)

- intentieverklaring voor een cul-
tuur van vrede en geweldloos-
heid

- motie: water voor iedereen - stop
GATS (campagne 2004 van het
11.11.11-comité)

Ernest Vankelecom
Fractievoorzitter LENNIK 2000

De traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente op het Marktplein op 1 januari
trok verschillende Lennikenaren aan om wensen uit te wisselen, even bij te praten of

om een frisse neus op te halen na “een lange nacht”. 

Kerstfeer in Lennik
dankzij het

gemeentepersoneel.

Zij deden hun opperste
best om de kerstversiering

op tijd klaar te krijgen. 
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