Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement
Halle-Vilvoorde
Gemeente L E N N I K

1750 Lennik, 19-5-2017
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 22-5-2017 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken
Verbesseltstraat 9 te LENNIK.

Bijeenroeping van de
gemeenteraad
Gemeentedecreet
Artikel 26
De gemeenteraad kan enkel
beraadslagen of beslissen als
de meerderheid van de
zittinghebbende gemeenteraadsleden
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.

Agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24-04-2017
2. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek rekening
2016 - Advies
3. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2016 - Advies
4. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2016 - Advies
5. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2016 – Advies
6. Financiën – Jaarrekening 2016 – Vaststelling
7. Ruimtelijke Ordening – Grond- en pandenbeleid – Overeenkomst
voor de realisatie van het sociaal woonaanbod voor de periode
2017-2019 – Inspanningen die de gemeente levert om het bindend
sociaal objectief te bereiken – Goedkeuring
8. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé Verkavelingsaanvraag – Jan Baptist Van der Lindenstraat zn Dossier 2017/v10-a
9. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé verkavelingsaanvraag – Jan Baptist van der Lindenstraat zn Dossier 2017/v09-a
10. Ruimtelijke Ordening – Overeenkomst tussen de gemeente Lennik
en de heer Geert Gaby namens O.D.M. nv inzake de
stedenbouwkundige vergunning met dossiernummer 2016-b116-t
voor de aanvulling van een voormalige leemgroeve gelegen
Rooststraat zn te 1750 Lennik - Goedkeuring
11. Ruimtelijke Ordening – Overeenkomst tussen de gemeente Lennik
en de heer Frank Pittoors inzake de stedenbouwkundige
vergunning
met
dossiernummer
2017-b03-t
voor
een
reliëfwijziging gelegen langsheen de Kraaiveldweg te 1750 Lennik –
Goedkeuring
12. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de algemene
vergadering op 6 juni 2017
13. Secretariaat
Iverlek
–
Goedkeuring
agendapunten,
statutenwijzigingen, (eventuele) uitbreiding van de aansluiting tot
de activiteit warmte en vaststelling van het mandaat voor de
algemene vergadering van 16 juni 2017
14. Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de
algemene vergadering van 7 juni 2017

ADDENDUM AGENDA:
Punt aangevraagd door raadslid Willy De Waele
1. Civiele Bescherming

Punten aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper

2. Grondconcessies en ontgravingen – waardevolle monumenten
3. Viering René Bliki – oorlogsvrijwilliger WO II
4. Windenergie – standpunt gemeente Lennik

Punten aangevraagd door raadslid Erik O

5. Aanleg Dekenijtuin – Openbare aanbesteding
6. Berekening aanleg Dekenijtuin
7. Openbare aanbestedingen – bijkomende formaliteit – voorstel en
beslissing

Punten aangevraagd door raadslid Gun Mignon

8. Aanpassing reglement voor het plaatsen van terrassen
9. Hangjongeren in Lennik

Punten aangevraagd door raadslid Filip Rooselaers
10. Digitale omgevingsvergunning
11. Verkoop voorpost brandweerkazerne Tollembeek

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

