
 

Bijeenroeping van de 

gemeenteraad  

 

Geachte, 

 

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de 

gemeenteraad op donderdag 25 april 2019 om 20 uur en kondigt bijkomende 

agendapunten aan. Deze zitting vindt plaats in de Dekenij, gelegen Deken Verbesseltstraat 

9 te Lennik. 
 

 

AGENDA: 

 

OPENBAAR 

Algemeen 

1. Goedkeuring van de notulen en zittingsverslag van de vergadering van 21-03-2019 

Toelichting 

Overeenkomstig artikel 32 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, 

dienen de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering goedgekeurd te 

worden. 

 

2. Pajottenland+ en Toerisme Pajottenland en Zennevallei: voorstelling van hun 

werking + Bruegeljaar 2019 

Toelichting 

De heer Jos Huwaert, Pajottenland+ en mevrouw Elsemieke De Troy, Toerisme 

Pajottenland & Zennevallei geven een presentatie over de werking van 

Pajottenland+ en Toerisme Pajottenland & Zennevallei en lichten het Bruegeljaar 

2019 toe. 

 

3. Toelichting gemeentelijke projecten Bruegel Pep-in-gen, Tour de Bruegel en 

Bruegel in de steigers van de poëzie 

Toelichting 

Mevrouw Déborah Jacobs en de heer Filip Verhaegen geven een toelichting over de 

gemeentelijke projecten rond 'Bruegel'. 

 

4. Toelichting - Organisatie adviesraden 

Toelichting 

Een toelichting over de organisatie van de adviesraden binnen de gemeente Lennik. 

 

Milieu 

5. Milieu - Memorandum en actieplan 2019 opgemaakt door Intradura  – Kennisname 

Toelichting 



 

Op 27 april 2017 werd Intradura een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeleid 

van 19 gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant. Daarom werd er in de loop van 

2018 een memorandum opgemaakt in samenwerking met de 19 betrokken 

gemeenten. In dit memorandum staat een overzicht van de toetsingsanalyse en 

een actieplan. Het actieplan geeft de doelstellingen weer van Intradura voor de 

komende jaren. Het document ligt nu voor ter kennisname van de gemeenteraad. 

 

Mobiliteit 

6. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer 

betreffende het invoeren van een lengtebeperking in de Hunselstraat en 

Tuitenbergstraat - Goedkeuring 

Toelichting 

In de Hunselstraat ter hoogte van huisnummer 11 (te 1760 Roosdaal), zorgt 

vrachtverkeer voor hinder door de combinatie van de beperkte wegbreedte, de 

bocht in de weg en het gebouw met nauw aan de weg grenzende dakpunt/dakrand. 

Gezien de Hunselstraat over de gemeentes Lennik en Roosdaal loopt wordt een 

gemeentegrensoverschrijdende lengtebeperking voor voertuigen langer dan 10 

meter ingevoerd. Om het vrachtverkeer niet richting de Tuitenbergstraat te leiden, 

wordt bijkomend ook een lengtebeperking ingevoerd in de Tuitenbergstraat 

komende vanaf Ninoofsesteenweg. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen. 

 

7. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer 

betreffende verkeersmaatregelen naar aanleiding van proefopstelling 

Zwartenbroekstraat - Goedkeuring 

Toelichting 

Naar aanleiding van de proefopstelling in de Zwartenbroekstraat worden 

verschillende verkeersmaatregelen ingevoerd. Het tweerichtingsverkeer in de 

Zwartenbroekstraat wordt behouden. Bijkomend wordt in de straat een zone 30 en 

een tonnagebeperking voor voertuigen +3,5 ton ingevoerd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen.  

 

Sport 

8. Vrije Tijd – Jaarrekening 2018 ILV Sportregio Pajottenland  – Goedkeuring 

Toelichting 

Conform artikel 14 van de samenwerkingsovereenkomst van de ILV Sportregio 

Pajottenland dient de jaarrekening 2018 te worden goedgekeurd door de 

gemeenteraad uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het werkjaar. 

 

Secretariaat 

9. TMVS - Algemene jaarvergadering op 11 juni 2019 - Goedkeuring agenda 



 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

wordt aan de gemeenten gevraagd om de agendapunten van de algemene 

jaarvergadering van TMVS goed te keuren. 

 

10. Zefier cvba - Gewone algemene vergadering op 13 juni 2019 - Goedkeuring agenda 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

wordt aan de gemeenten gevraagd om de agendapunten van de gewone algemene 

vergadering van Zefier cvba goed te keuren. 

 

11. Fluvius - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 23 mei 2019 - 

Goedkeuring agenda 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

wordt aan de gemeenten gevraagd om de agendapunten van de algemene 

vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging goed 

te keuren. 

 

12. Eerstelijnszone Pajottenland - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger voor de zorgraad 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag de gemeente zicht kandidaat stellen om een vertegenwoordiger aanduiden in 

de zorgraad van de Eerstelijnszone Pajottenland. 

 

13. Krediet voor Sociale Woningen - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag de gemeente zicht kandidaat stellen om een vertegenwoordiger aanduiden in 

de vergaderingen van Krediet voor Sociale Woningen. 

 

14. Punt ingediend door raadslid Gun Mignon: Voorstel optimalisatie e-Notulen 

Toelichting 



 

Raadslid Gun Mignon dient bovenstaand punt in m.b.t. het gemeentelijk 

notulenbeheersysteem. 

 

Addendum 

15. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Geluidsopname gemeenteraad 

 

16. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Kattenbos 

 

17. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh en raadslid Viviane 

Tielemans: Dagbepaling gemeenteraadszitting/ ocmwzitting 

 

18. Extra punt ingediend door raadslid Gun Mignon: Doe-het-zelf: Asbest verwijderen 

met speciaal zelfbouwpakket 

 

19. Extra punt ingediend door raadslid Christel O: Vraag i.v.m. het inzetten van de 

camera's op de markt bij de bestrijding van zwerfvuil 

 

20. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: planten van bomen op het 

Masiusplein ter hoogte van de ingang van de kerk van Lennik (milieu) 

 

21. Extra punt ingediend raadslid Karel Van Belle: over het openbreken van wegen 

(openbare werken) 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

De wnd. algemeen directeur, 

 

 

 

 

Natalie VERMEIR 

 

De voorzitter, 

 

 

 

 

Koenraad AMEYS 

 

 

 

Decreet Lokaal Bestuur 

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. 


