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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, 23-09-2016 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-09-2016 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27-06-2016 
2. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Hemelveldweg zn - dossier 2016/v06-a 
3. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Zwartenbroekstraat 180 en nieuwe 
wegenis - dossier 2016/v07-a 

4. Ruimtelijke Ordening – Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
“RUP den bleek” – Definitieve vaststelling 

5. Patrimonium – Aankoop van een perceel grond gelegen langs de 
Assesteenweg te 1750 Lennik 1ste afdeling sectie a nr. 0001/a/2 
en  aankoop van een perceel grond gelegen langs de Assesteenweg 
te 1750 Lennik 1ste afdeling sectie a nr. 0001/b/2 – Goedkeuring 

6. Financiën – Jaarrekening OCMW 2015- Kennisname 
7. Financiën – Borgstelling thesauriebewijzenprogramma - 

Goedkeuring  
8. Secretariaat - Iverlek en Eandis assets – Algemene vergadering in 

buitengewone zitting op 3 oktober 2016 - Goedkeuring van 
agendapunten en vaststelling van het mandaat 

9. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de 
buitengewone algemene vergadering op 24 oktober 2016 

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

1. Organisatie Belgisch kampioenschap bellemannen 
 

Punt aangevraagd door mevrouw Christel O: 

2. Betreurenswaardige staat van de feestzaal in de jongensschool te 
Sint-Martens-Lennik 

 

Punten aangevraagd door de heer Filip Rooselaers: 

3. Vraag i.v.m. huisjesmelkerij 
4. Vraag i.v.m. uitstalraam in het Pools 
5. Vraag i.v.m.  factuurnummer 2015/177 

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

 


