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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, 14-03-2014 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 24-03-2014 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24-02-2013 
2. Secretariaat – Kennisname ontslag raadslid Nestor Evens 
3. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 
4. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 
5. Vrije tijd – Verlenging lidmaatschap projectvereniging (cultuurregio 

Pajottenland en Zennevallei) 
6. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer betreffende het plaatsen van verkeerslichten op 
het kruispunt van de N285/Asse – Edingen met de 
Lombeeksesteenweg en de Negenbunderstraat – Goedkeuring 

7. Politie - Overeenkomst bemiddelaar in het kader van de 
administratieve sancties voor steden en gemeenten van de regio 
Halle-Vilvoorde – goedkeuring 

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



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24-03-2014 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24-02-2014 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2. SECRETARIAAT – KENNISNAME ONTSLAG RAADSLID NESTOR EVENS 
 
De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Nestor Evens als gemeenteraadslid, dat werd 
schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. 

 
3. SECRETARIAAT – EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND RAADSLID NA ONDERZOEK 
GELOOFSBRIEVEN 
 
Ingevolge het ontslag van raadslid Nestor Evens wordt volgens art. 7§3 van het Gemeentedecreet 
een nieuw raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging. 
 
 
4. SECRETARIAAT – HERVASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE RAADSLEDEN 
 
Ingevolge het ontslag van raadslid Nestor Evens en de aanstelling van een nieuw raadslid wordt 
een nieuwe rangorde van de raadsleden vastgesteld. 
 
 
5. VRIJE TIJD – VERLENGING LIDMAATSCHAP PROJECTVERENIGING (CULTUURREGIO 
PAJOTTENLAND EN ZENNEVALLEI) 
 
De ‘Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei’ bouwt mee aan een kwalitatieve cultuurbeleving 
waarin bewoners en bezoekers kunnen deelnemen aan een rijk en boeiend vrijetijdsaanbod voor de 
streek. Hierbij vormen de culturele erfgoedwerking en de ondersteuning van spraakmakende 
cultuurprojecten de kern van de werking van het jonge samenwerkingsverband. Tijdens de periode 
2015-2020 wil de Cultuurregio blijven investeren in cultuur en erfgoed in Lennik door middel van 
zichtbare en ondersteunende acties. Om haar werking ook in de toekomst te kunnen waarborgen 
dient de projectvereniging in 2014 verlengd te worden. 
 
 
6. MOBILITEIT - GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER BETREFFENDE HET PLAATSEN VAN VERKEERSLICHTEN OP HET KRUISPUNT 
VAN DE N285/ASSE – EDINGEN MET DE LOMBEEKSESTEENWEG EN DE 
NEGENBUNDERSTRAAT - GOEDKEURING 
 
Het Vlaamse Gewest gaat op het kruispunt van de N285/Asse – Edingen met de 
Lombeeksesteenweg en de Negenbunderstraat verkeerslichten plaatsen. Desbetreffend dient een 
aanvullend reglement door de gemeenteraad goedgekeurd te worden. 
 
 
7. POLITIE - OVEREENKOMST BEMIDDELAAR IN HET KADER VAN DE ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES VOOR STEDEN EN GEMEENTEN VAN DE REGIO HALLE-VILVOORDE – 
GOEDKEURING 
 
De bestaande overeenkomst werd aangepast aan de nieuwe wetgeving inzake GAS. Inhoudelijk 
zijn er geen wijzigingen naar werking en betreft het een verderzetting van de eerder afgesloten 
overeenkomst. 
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