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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, 20-04-2018 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 23-04-2018 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

 

Agenda: 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-03-2018 
2. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingswijziging – Ninoofsesteenweg 156 - Dossier 2017/ 
v31-w 

3. Mobiliteit – Gemeentelijk mobiliteitsplan Lennik – Definitieve 
Vaststelling 

4. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer m.b.t. gemeenteweg – Frans Van der Steenstraat – 
Goedkeuring 

5. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer m.b.t. gemeenteweg – Frans Luckxstraat – 
Goedkeuring 

6. Milieu – Aankoop via subsidies voor de flankerende maatregelen 
van het VSGB van een perceel grond gelegen langs de Alfred 
Algoetstraat te 1750 Lennik afdeling 1 sectie E perceelnummer 
140L - Goedkeuring 

7. Milieu – Aankoop via subsidies voor de flankerende maatregelen 
van het VSGB van een perceel grond gelegen langs de Alfred 
Algoetstraat te 1750 Lennik afdeling 1 sectie E perceelnummer 
140K - Goedkeuring 

8. Secretariaat - Iverlek – Goedkeuring agendapunten voor de 
algemene vergadering van 15 juni 2018, verzoek tot verschuiven 
einddatum van Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april 2019, 
voorstel tot verlenging van 1 april tot en met 29 maart 2037 en 
statutenwijzigingen 

9. Secretariaat - Haviland – Gewone algemene vergadering van 20 
juni 2018 – goedkeuring agendapunten 

10. Secretariaat – Infrax west – Goedkeuring agenda van de algemene 
vergadering op 26 juni 2018 

11. Secretariaat – Charter drinKraantjeswater – Goedkeuring  
 
Punt aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper 

12. Provincie Vlaams-Brabant: lokale ruimte trajecten – Oproep voor 
gemeentelijke projectvoorstellen – Project Steenuil (Veldstraat) 

 
 
ADDENDUM AGENDA: 
 
Punt aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper 

1. Motie van wantrouwen 
 
Punt aangevraagd door raadslid Lien De Slagmeulder 

2. Vraag over asbest in gemeentelijke gebouwen 
 
 
In opdracht; 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 


