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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, 16-03-2018 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-03-2018 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

 
 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-02-2018 

2. Grondgebiedzaken – Aanleg fietspad langs de Schapenstraat en 

heraanleg Schapenstraat en deel van de Baasbergstraat – 

Goedkeuring wegenistracé 

3. Aanstelling van rechtswege van de financieel beheerder als 

financieel directeur – Kennisname 

4. Vrijwilligerswerking –Burenbemiddeling – Oprichting lokaal 

burenbemiddelingsinitiatief binnen OCMW – Kennisname 

 

 

BESLOTEN ZITTING: 

 

5. Personeelszaken 

 

 

 
 
 
 

In opdracht; 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 

 
 
 
 
 

Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 
 
 
 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26-03-2018 

 
 
1.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 26-02-2018 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2.- GRONDGEBIEDZAKEN – AANLEG FIETSPAD LANGS DE SCHAPENSTRAAT EN 
HERAANLEG SCHAPENSTRAAT EN DEEL VAN DE BAASBERGSTRAAT – GOEDKEURING 
WEGENISTRACE 
 

De gemeenteraad keurt het wegenistracé goed inzake de aanleg van een fietspad langs de 
Schapenstraat, de heraanleg van de Schapenstraat en een deel van de Baasbergstraat. De rijbaan 
wordt aangelegd in asfalt over het gehele traject. De inritten naar de zijstraten worden verhoogd 
aangelegd. Fietspaden worden aangelegd in beide richtingen in rode asfalt (1m75), voetpaden 
worden aangelegd in de bebouwde kom. 
Er worden 3 verkeersremmers voorzien: ter hoogte van de N8, aan de grens van de bebouwde 
kom en aan de schoolomgeving. 
Het ontwerp blijft binnen de huidige grenzen van het openbaar domein. De aanleg wordt 
gecombineerd met: 
- aanleg nieuwe riolering = aanleg van een gescheiden stelsel (regenwaterleiding en 
vuilwaterleiding) 
- vernieuwen openbare verlichting (energiezuinige LED) 
 
 
3.- AANSTELLING VAN RECHTSWEGE VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER ALS 
FINANCIEEL DIRECTEUR - KENNISNAME 

 
Naar aanleiding van het nieuwe decreet Lokaal Bestuur, wordt de financieel beheerder van 
gemeente en OCMW Lennik van rechtswege aangesteld als financieel directeur. 
 
 
4.- VRIJWILLIGERSWERKING –BURENBEMIDDELING – OPRICHTING LOKAAL 
BURENBEMIDDELINGSINITIATIEF BINNEN OCMW – KENNISNAME 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de oprichting van een lokaal burenbemiddelingsinitiatief 
binnen de schoot van het OCMW Lennik.  
 
 

BESLOTEN ZITTING: 
 
5.- PERSONEELSZAKEN 
 


