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 23 mei 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 25-04-2019
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.
Ruimtelijke Ordening
2. Omgeving - Planologisch attest NV Blockerye - Positief attest - Goedkeuring
Toelichting
De bevoegde overheid, in dit geval de gemeenteraad, geeft aan of het bedrijf/de
activiteit kan behouden worden op de plaats waar het gevestigd is. Bij behoud
vermeldt het planologisch attest welke de ontwikkelingsmogelijkheden zijn op korte
en lange termijn en of de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), dat kan
afwijken van de voorschriften van het gewestplan, zal overwogen worden.
Mobiliteit
3. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km/u - Assesteenweg
(N285) - Goedkeuring
Toelichting
De
Provinciale
Commissie
Verkeersveiligheid
(P.C.V.)
besliste
een
fietsoversteekplaats aan te leggen op de Assesteenweg (N285) ter hoogte van de
kruispunten met de Frans Baetensstraat en de Gustaaf Breynaertstraat. Om de
veiligheid en zichtbaarheid van overstekende fietsers te verzekeren werd door de
P.C.V. eveneens beslist een snelheidsverlaging tot 50 km/u in te voeren.
In het kader van deze beslissing wordt onderhavig aanvullend reglement ter
goedkeuring voorgelegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te
verlenen.

4. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
betreffende het invoeren van een fietsstraat - Kamstraat en Molenstraat Goedkeuring
Toelichting
In kader van het verder ontwikkelen van veilige schoolomgevingen wordt een
fietsstraat in de Kamstraat en Molenstraat ingevoerd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen.
5. Mobiliteit - Hernieuwing engagementsverklaring toegankelijke gemeente Goedkeuring
Toelichting
De provincie Vlaams-Brabant lanceerde de 2e editie van de campagne rond
toegankelijkheid: "Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we
eraan! 2.0". De gemeente Lennik tekende hier op in. De doelstelling van de campagne
is om verder te werken aan meer toegankelijkheid aan de hand van een 4puntenprogramma.
Gemeentes die op 31 oktober 2019 het programma hebben doorlopen, krijgen van
de provincie opnieuw het "handvest van toegankelijke gemeente" tot 31 december
2021.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de hernieuwing
van de engagementsverklaring toegankelijke gemeente.
Secretariaat
6. Intradura - Statutaire gewone algemene vergadering op 12 juni 2019 - Goedkeuring
agenda
Toelichting
Intradura is een intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer
tussen 19 gemeenten in de westrand van de provincie Vlaams-Brabant. Binnen het
kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij
de(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda van de statutaire
gewone algemene vergadering van Intradura aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.
7. Haviland - gewone algemene vergadering van 12 juni 2019 – Goedkeuring agenda
Toelichting
Haviland is een intergemeentelijke samenwerking met als missie om de sociale,
economische en ecologische ontwikkeling van het arrondissement Halle-Vilvoorde te
bevorderen. Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker
waarborgen te verlenen bij de(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt

de agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland aan de gemeenteraad
voorgelegd ter goedkeuring.
8. Iverlek - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 14 juni 2019 Goedkeuring agenda
Toelichting
De opdrachthoudende vereniging Iverlek, welke deel uitmaakt van Fluvius, is een
distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas. Binnen het kader om de
gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de(
intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda van de gewone
algemene vergadering van Iverlek aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
9. Infrax West - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 24 juni 2019 Goedkeuring agenda
Toelichting
De opdrachthoudende vereniging Infrax West, welke deel uitmaakt van Fluvius, is
een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, tevens actief in de
activiteiten riolering en kabel-tv infrastructuur. Binnen het kader om de gemeenten
meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de( intergemeentelijke)
samenwerkingsverbanden, wordt de agenda van de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering van Infrax West aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
10. Welzijnskoepel West-Brabant - Besluit algemene vergadering dd. 13 december 2018
tot wijziging van de statuten - Goedkeuring
Toelichting
De Welzijnskoepel West-Brabant is een publiekrechtelijke OCMW-vereniging.
Deze werd opgericht om een gezamenlijk antwoord te kunnen bieden aan o.a
bestaande en nieuwe welzijnsnoden in de regio, de toenemende vraag naar
gespecialiseerd personeel en diensten, de vraag naar overleg en afstemming tussen
de OCMW's in de regio. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het besluit
betreffende de statutenwijziging van de Welzijnskoepel goed te keuren.
11. OVSG – Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene
vergadering
Toelichting
Het OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap) is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te
verlenen bij de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt aan de
gemeenteraad gevraagd om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger af te
vaardigen voor de Algemene Vergaderingen van het OVSG.

12. Vervoersmaatschappij "De Lijn" - Aanduiding van een vertegenwoordiger en
plaatsvervanger op de algemene vergaderingen
Toelichting
De Vervoermaatschappij "De Lijn" organiseert en coördineert de activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gemeenschappelijke
openbare stads- en streekvervoer in, vanuit, of naar het Vlaamse Gewest. Binnen het
kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de
(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt aan de gemeenteraad
gevraagd om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger af te vaardigen voor de
Algemene Vergaderingen van de Vervoersmaatschappij "De Lijn".
13. Scholengemeenschap “De Pajot” – Aanduiding van een effectief en plaatsvervangend
lid in het beheerscomité
Toelichting
Scholengemeenschap De Pajot is een gecoördineerde samenwerkingsovereenkomst
tussen de 5 schoolbesturen van de gemeentelijke basisschool Triangel te Roosdaal,
de gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje te Lennik,de gemeentelijke basisscholen
De Kiem Lombeek en De Kiem Wambeek te Ternat, de gemeentelijke kleuterschool
Dol-Fijn te Liedekerke en van de BuBaO Levenslust vzw te Lennik. Om aan de
gemeenteraad wordt gevraagd om een effectief en plaatsvervangend lid aan te
duiden in het beheerscomité van de scholengemeenschap “De Pajot”.
14. Scholengemeenschap “De Pajot”– Aanduiding 3 effectieve en 3 plaatsvervangende
leden in het lokaal comité
Toelichting
Scholengemeenschap De Pajot is een gecoördineerde samenwerkingsovereenkomst
tussen de 5 schoolbesturen van de gemeentelijke basisschool Triangel te Roosdaal,
de gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje te Lennik,de gemeentelijke basisscholen
De Kiem Lombeek en De Kiem Wambeek te Ternat, de gemeentelijke kleuterschool
Dol-Fijn te Liedekerke en van de BuBaO Levenslust vzw te Lennik. Om aan de
gemeenteraad wordt gevraagd om 3 effectieve en 3 plaatsvervangende leden aan te
duiden in het lokaal comité.
15. Scholengemeenschap “De Pajot”– Aanduiding afgevaardigde van het bestuur en
plaatsvervanger in de reaffectatiecommissie
Toelichting
Scholengemeenschap De Pajot is een gecoördineerde samenwerkingsovereenkomst
tussen de 5 schoolbesturen van de gemeentelijke basisschool Triangel te Roosdaal,
de gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje te Lennik,de gemeentelijke basisscholen
De Kiem Lombeek en De Kiem Wambeek te Ternat, de gemeentelijke kleuterschool

Dol-Fijn te Liedekerke en van de BuBaO Levenslust vzw te Lennik. Aan de
gemeenteraad wordt gevraagd om een afgevaardigde van het bestuur en
plaatsvervanger in de reaffectatiecommissie aan te duiden.
Addendum

16. Extra punt ingediend door raadslid Jo Massaer: Voorstel oprichting Buurt Informatie Netwerk
(BIN) Lennik
17. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Trage Wegen: nr. 66 en 69
Kattenbos
18. Extra punt ingediend raadslid Geert De Cuyper: Gemeenteschool 't Rakkertje: actuele
uitgaven + stand van zaken
19. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Speelbos - zone sporthal
20. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Ophoging grond - zone Roosdaal Eizeringen
21. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Uitvoeringsplan bouwlagen en
woonlagen
22. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Voorstel dagbepaling
gemeenteraad
23. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Organisatie adviesraden bespreking

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.

