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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, 17-3-2017 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 27-3-2017 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20-2-2017 
2. Grondgebiedzaken – ruimtelijke ordening -  beslissing houdende 

het bestendigen van de deelname in de interlokale vereniging 
“Woonwinkel Pajottenland”, de goedkeuring van het 
subsidiedossier 2017 – 2019 en kennisname van de verwachte 
subsidies vanuit de Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams-
Brabant 

3. Secretariaat -  Algemeen politiereglement Politiezone Pajottenland 
– goedkeuring 

4. Secretariaat – Belastingreglement op tussenkomsten door de 
politie – goedkeuring 

5. Grondgebiedzaken -  aanleg van een fietspad langs de Frans Van 
Der Steenstraat en de Frans Luckxstraat – goedkeuring wegentracé 

6. Ruimtelijke ordening – goedkeuring van het wegentracé – 
verkavelingsaanvraag – Zwartenbroekstraat ZN – dossier 
2016/V15-A 

7. Ruimtelijke ordening – goedkeuring van het wegentracé – 
verkavelingsaanvraag – Hemelveldweg ZN – dossier 2017/V02-A 

8. Ruimtelijke ordening – goedkeuring van het wegentracé – 
verkavelingsaanvraag – Tuitenbergstraat 18 – dossier 2016/V17-A 

9. Ruimtelijke ordening – goedkeuring van het wegentracé – 
verkavelingsaanvraag –Hunselveld 64-66 en Hunselstraat ZN – 
dossier 2017/V03-A 

10. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen – kruispunt Donkerstraat, 
Gustaaf Van Der Steenstraat en Oudenaaksestraat – Goedkeuring 

11. Milieu – beslissing over het definitieve voorstel van 11 januari 2017 
van het overlegorgaan houdende intergemeentelijke samenwerking 
voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende vereniging – 
goedkeuring 

12. Secretariaat – De Watergroep -  voordracht van 2 kandidaat P-
bestuurders door de provinciale vennoten Vlaams-Brabant van De 
Watergroep  

13. Agendapunt ingediend door de gemeenteraadsvoorzitter - Blokspot 
 

 

In opdracht; 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 

  
   
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27-3-2017 

 
 
1.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN  
20-2-2017 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2.- GRONDGEBIEDZAKEN - RUIMTELIJKE ORDENING - BESLISSING HOUDENDE HET 
BESTENDIGEN VAN DE DEELNAME IN DE INTERLOKALE VERENIGING “WOONWINKEL 
PAJOTTENLAND”, DE GOEDKEURING VAN HET SUBSIDIEDOSSIER 2017 – 2019 EN EEN 
KENNISNAME VAN DE VERWACHTE SUBSIDIES VANUIT DE VLAAMSE OVERHEID EN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
 
Omdat de derde periode van het intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst “Woonwinkel 
Pajottenland” afloopt op 31 oktober 2017 wordt voorgesteld deze intergemeentelijke 
samenwerking voor een nieuwe periode van 2 jaar (van 1 november 2017 tot 31 oktober 2019) te 
verlengen. Het in te dienen subsidiedossier en de beperkte aanpassingen van de statuten voor de 
volgende subsidieperiode worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan deze gemeenteraad. 
 
3.- ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT POLITIEZONE PAJOTTENLAND – GOEDKEURING 
 
Het huidige politiereglement dat van toepassing is in de gemeentes Bever, Galmaarden, Gooik, 
Herne, Pepingen en Lennik, moet worden herzien in functie van de nieuwe wet op de gemeentelijke 
sancties van 24 juni 2013.   
 
4.- BELASTINGREGLEMENT OP TUSSENKOMSTEN DOOR DE POLITIE – GOEDKEURING 
 

Er worden heel wat tussenkomsten uitgevoerd door de politie naar aanleiding van onder meer 
falende alarminstallaties, dronken personen of personen die zich in een soortgelijke toestand 
bevinden, loslopende dieren, … Deze tussenkomsten zorgen voor heel wat bijkomende kosten en 
tijd. Een belasting op deze tussenkomsten kan gedeeltelijk deze kosten recupereren. De eerste 
tussenkomst is altijd gratis. 
 
5.- GRONDGEBIEDZAKEN –AANLEG VAN EEN FIETSPAD LANGS DE FRANS VAN DER 
STEEN EN DE FRANS LUCKXSTRAAT– GOEDKEURING WEGENTRACE 
 
De gemeenteraad keurt het wegentracé inzake de aanleg van een fietspad langs de Frans Van Der 
Steenstraat en de Frans Luckxstraat, goed. Voor de aanleg (en heraanleg) van het fietspad werd 
een ontwerpdossier opgesteld in samenwerking met Haviland Intercommunale IgSv. Het ontwerp 
voorziet in een fietspad van 1,5 meter langs de beide kanten van de rijbaan. Het fietspad wordt 
uitgevoerd in rode asfaltbeton. Het ontwerp blijft binnen de huidige grenzen van het openbaar 
domein. Op de rijbaan worden parkeervakken afgebakend met verkeerselementen. 
  

6.- RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING VAN HET WEGENTRACE - 
VERKAVELINGSAANVRAAG – ZWARTENBROEKSTRAAT ZN - DOSSIER 2016/V15-A 
 
De gemeenteraad beslist om de strook grond, gelegen tussen de bestaande weggrens en de in de 
verkaveling bepaalde rooilijn vastgesteld op 5m uit de as van de voorliggende weg, in te lijven in 
het openbaar domein der wegenis voor de symbolische waarde van 1 euro. 
 
7.- RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING VAN HET WEGENTRACE - 
VERKAVELINGSAANVRAAG – HEMELVELDWEG ZN - DOSSIER 2017/V02-A. 
 
De gemeenteraad beslist om de strook grond, gelegen tussen de bestaande weggrens en de in de 
verkaveling bepaalde rooilijn vastgesteld op 5m uit de as van de voorliggende weg, in te lijven in 
het openbaar domein der wegenis voor de symbolische waarde van 1 euro. 
 



 

8.- RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING VAN HET WEGENTRACE - 
VERKAVELINGSAANVRAAG – TUITENBERGSTRAAT 18 - DOSSIER 2016/V17-A. 
 
De gemeenteraad beslist om de strook grond, gelegen tussen de bestaande weggrens en de in de 
verkaveling bepaalde rooilijn vastgesteld op 5m uit de as van de voorliggende weg, in te lijven in 
het openbaar domein der wegenis voor de symbolische waarde van 1 euro. 
 
9.- RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING VAN HET WEGENTRACE - 
VERKAVELINGSAANVRAAG – HUNSELVELD 64-66 EN HUNSELSTRAAT ZN - DOSSIER 
2017/V03-A. 
 
De gemeenteraad beslist om de strook grond, gelegen tussen de bestaande weggrens en de in de 
verkaveling bepaalde rooilijn vastgesteld op 5m uit de as van de voorliggende weg, in te lijven in 
het openbaar domein der wegenis voor de symbolische waarde van 1 euro. 

 
 
10.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER 
HET WEGVERKEER M.B.T. GEMEENTEWEGEN – KRUISPUNT DONKERSTRAAT, GUSTAAF 
VAN DER STEENSTRAAT EN OUDENAAKSESTRAAT - GOEDKEURING 
 
De verkeersborden op het kruispunt van de Donkerstraat, Gustaaf Van der Steenstraat en 
Oudenaaksestraat in Gaasbeek komen niet meer overeen met de huidige verkeerssituatie. Omwille 
van deze reden worden de verkeersborden C11 en F50 verwijderd. 
Om de voorrangsregeling op het kruispunt te verduidelijken worden onderborden type VIII 
bijgeplaatst. Ook het verkeersplateau wordt aangeduid met gevaarsborden A14. 
 
11.- MILIEU - BESLISSING OVER HET DEFINITIEVE VOORSTEL VAN 11 JANUARI 2017 
VAN HET OVERLEGORGAAN HOUDENDE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR 
AFVALBEHEER MIDDELS EEN OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING - GOEDKEURING 
 
De gemeenten die bij Haviland zijn aangesloten voor het afvalbeheer gaan een nieuwe 

intercommunale oprichten die opdrachthoudend zal zijn. De ontwerpnota voor de oprichting werd 
door de betrokken gemeenten goedgekeurd tijdens de gemeenteraden van november 2016. De 
nieuwe manier van werken moet ervoor zorgen dat het afvalbeleid in die gemeenten op een 
kostenefficiëntere en duurzamere wijze kan plaatsvinden. Momenteel ligt de definitieve 
informatiebundel klaar om te worden goedgekeurd door de gemeenteraden zodat INTRADURA kan 
worden opgestart. Tevens moet de gemeenteraad een kandidaat-bestuurder voordragen voor de 
nieuwe opdrachthoudende vereniging.  
 
12.- SECRETARIAAT – DE WATERGROEP – VOORDRACHT VAN 2 KANDIDAAT - P-
BESTUURDERS DOOR DE PROVINCIALE VENNOOTEN VLAAMS-BRABANT VAN DE 
WATERGROEP 
 
Naar aanleiding van het beëindigen van het mandaat van de huidige P-bestuurders, vraagt De 
Watergroep om 2 kandidaten voor te dragen voor 2 mandaten van P-bestuurder voor de Algemene 
Vergadering. 
 

13.- AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR DE GEMEENTERAADSVOORZITTER - BLOKSPOT 
 
De laatste jaren zijn meer en meer studerende jongeren op zoek naar plaatsen waar gezamenlijk 
kan gestudeerd worden ter voorbereiding van de examens. De gemeente Lennik wil ook 
gezamenlijke studieplaatsen, de zogenaamde “blokspots”,  organiseren in de periode tussen 22 
mei en 30 juni.  


