
Provincie Vlaams-Brabant 
Arrondissement Halle-Vilvoorde 

Gemeente LENNIK 

 
 
 
 
 
 
 

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, 20-3-2015 

 

De voorzitter, 

 

heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 23-3-2015 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23-02-2015 
2. Secretariaat - Gemeenteraadscommissie intergemeentelijke 

samenwerking - Aanduiding commissielid voordracht door de 
fractie 

3. Milieu – Afsprakennota gemeentelijke adviesraad voor milieu en 
natuur - Goedkeuring 

4. Reglement betreffende nachtwinkels – Goedkeuring 
5. Belastingreglement op nachtwinkels - Goedkeuring 

 
 
Punt aangevraagd door de heer Joris Van Hauthem: 

6. Interpellatie over het voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan Sint-Elooisberg 

 

 

ADDENDUM AGENDA: 
 
Punten aangevraagd door de heer Koenraad Ameys: 

1. Kennisname ontslag raadslid Joris Van Hauthem 
2. Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek geloofsbrieven 
3. Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 

 

Punten aangevraagd door de heer Gun Mignon: 

4. Invoering van informatie “ APP” in de gemeente Lennik 
5. Invoering van “de fietsstraat” in de gemeente Lennik 

 
Punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 

6. Feestzaal Jo Baetens 

 
Punten aangevraagd door de heer Erik O: 
 

7. Vragen omtrent het containerpark te Pepingen en ons 
samenwerkingsverband 

8. Vragen in verband met klei-ontginning Vijverselen 
9. Vragen in verband met verhuur Schepenbank 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Punt aangevraagd door mevrouw Christel O: 

10. Vraag om stand van zaken bijenvriendelijk beleid en voorstel ter ondersteuning 
van bedreigde vlindersoorten 

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

 
 


