
 
Provincie Vlaams-Brabant 

Arrondissement  

Halle-Vilvoorde 

Gemeente LENNIK  

 

 

 

 

 

 

Bijeenroeping van de 
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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, 08-04-2016 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 11-04-2016 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 22-02-2016 
2. Secretariaat - Iverlek en Eandis Assets – Jaarvergadering 29 april 

2016 - Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het 
mandaat  

3. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer betreffende de herinrichting van de bebouwde kom 
in de Joseph Van den Bosschestraat (N282), Saffelbergstraat en de 
Zwartenbroekstraat 

4. Personeel - Aanpassing openingsuren in uitvoering van actienr 
001.002.005.007: afstemmen openingsuren gemeentehuis op de 

noden van het gemeentebestuur en de inwoners – Kennisname 
5. Vrije Tijd – Aankoop podiumelementen en toebehoren – 

Goedkeuring lastvoorwaarden, raming, wijze van gunnen en uit te 
nodigen firma’s 
 
 

ADDENDUM AGENDA: 
 

Punt aangevraagd door de heer Gun Mignon: 

1. Plaatsen gemeenteraadsleden tijdens de gemeenteraad  
2. Hoogte stoelen en tafels feestzaal Jo Baetens 

3. Plaatsing spiegel aan kruispunt Kruiskouterstraat / Brusselsestraat  
4. Verkeersbord fietspad statie Sint-Martens-Lennik  
5. Zwerfvuilactie 2017  

 

 

Punten aangevraagd door de heer Filip Rooselaers: 

6. Leefloon 
 

Punt aangevraagd door de heer Gun Mignon: 

7. Gebruik containerpark 
 
 
 
 
In opdracht; 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 
 

 
 
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 
 

 

 
 


