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

1750 Lennik, 22-9-2017
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 25-9-2017 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken
Verbesseltstraat 9 te LENNIK.
Agenda:

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.

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-06-2017
2. Financiën – Jaarrekening OCMW 2015- Kennisname
3. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer m.b.t. circulatie parking de Gronckel –
Goedkeuring
4. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer m.b.t. buurtweg nr. 26 – Verbod op Quads –
Goedkeuring
5. Grondgebiedszaken – Verkoop van een perceel aan Eandis –
Perceel gelegen steenbergstraat kadastraal gekend 2e afdeling,
sectie d. nr. 131 – Goedkeuring
6. Milieu – Bekrachtiging visie van de raad van bestuur van Intradura
voor de uitbreiding van de inzameling van verpakkingsafval –
Goedkeuring
7. Personeel
–
Aanstelling
vervanger
waarnemend
gemeentesecretaris
8. Beleidsondersteuning & dienstverlening - Algemeen reglement op
de gemeentelijke begraafplaatsen - Goedkeuring
9. Beleidsondersteuning & dienstverlening – Retributiereglement op
grondconcessies en ontgravingen – Goedkeuring

ADDENDUM AGENDA:
Punt aangevraagd door raadslid Erik O

1. Voorstel: Herdenkingsplaat voor neergestorte bommenwerper aan
Statie Gaasbeek – Aanbrengen op sokkel

Punt aangevraagd door raadslid Lien De Slagmeulder
2. Voorstel tot invoering van de European Disability card

Punten aangevraagd door raadslid Gun Mignon
3.
4.
5.
6.

Verkeersveiligheid kruispunt Assesteenweg & G. Breynaertstraat
Onterechte boete voor parkeren
Beschikbaarheid gegevens op Lennik.be
Eis tot wegnemen van de rijbaankussens in Gaasbeek

Punt aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper
7. Vraag – Verbouwing feestzaal Jo Baetens

Punten aangevraagd door raadslid Erik O
8.
9.
10.
11.
12.

Vraag i.v.m. Japanse Duizendknoop
Vraag – Parking aan de Schoolweg – Gronckelhuis
Vraag i.v.m. stand van zaken van de werken aan de Dekenijtuin
Vraag – Stand van zaken toestand Kattenbos te Eizeringen
Lijst van de mandaten en hun bezoldiging - Vragen

Punt aangevraagd door raadslid Christel O

13. Vraag in verband met de recente reparatiewerken aan de
Schapenstraat

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Evi ANTHOONS

Koenraad AMEYS

