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 19 september 2019 om 19.30 uur en kondigt bijkomende
agendapunten aan. Deze zitting vindt plaats in de Dekenij, gelegen Deken Verbesseltstraat
9 te Lennik.
AGENDA:
OPENBAAR
Algemeen
1. Afscheid van voormalige korpschef, de heer Marc Hellinckx
Toelichting
Ter ere van het afscheid van de heer Marc Hellinckx als korpschef bij de Politiezone
Pajottenland wenst de gemeenteraad zijn dank en appreciatie te uiten.
2. Goedkeuring van de notulen en zittingsverslag van de vergadering van 20-06-2019
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.
3. Secretariaat – Kennisname verhindering raadslid Lien De Slagmeulder
Toelichting
De raad neemt kennis van de verhindering als gemeenteraadslid van mevrouw Lien
De Slagmeulder.
4. Secretariaat – Aanstelling en eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek
geloofsbrieven
Toelichting
Ingevolge de verhindering van mevrouw Lien De Slagmeulder wordt een nieuw
raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging.
5. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden
Toelichting
Ingevolge de verhindering van mevrouw Lien De Slagmeulder en de aanstelling van
een nieuw raadslid wordt een nieuwe rangorde van de raadsleden vastgesteld.

6. Secretariaat - Definitieve resultaten Veiligheidsmonitor Gemeente Lennik Kennisname
Toelichting
De gemeenteraadsleden nemen kennis van de resultaten van de Veiligheidsmonitor
2018.
Financiën
7. Financiën – Budgetwijziging nr. 1 2019 – Vaststelling
Toelichting
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de vaststelling van de wijzigingen
aan de budgetwijziging nr.1 2019.
Ruimtelijke Ordening
8. Omgeving - Goedkeuring van gratis grondafstand bij een omgevingsvergunning
voor het verkavelen van gronden – Tuitenbergstraat zn (tussen nr. 58 en 68) Dossier 2019/v04-a
Toelichting
De raad heeft kennis genomen van de omgevingsvergunning voor het verkavelen
van gronden, ingediend op 13 mei 2019 door PLAN +, gevestigd Assesteenweg 199
te 1750 LENNIK, voor een grond gelegen Tuitenbergstraat ZN (tussen nr. 58 en 68)
te 1750 Lennik, kadastraal bekend 1ste Afdeling Sectie C nummer 0343A, 0345D,
0352 en 0344C;
De gemeenteraad beslist om de strook grond, gelegen tussen de bestaande
weggrens en de in de verkaveling bepaalde rooilijn vastgesteld op 5m uit de as van
de voorliggende weg, in te lijven in het openbaar domein der wegenis voor de
symbolische waarde van 1 euro;
Mobiliteit
9. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
m.b.t. de afbakening van de snelheidszones 30 en 50 km/u - Goedkeuring
Toelichting
In deelgemeentes Sint-Kwintens-Lennik en Gaasbeek is het aangewezen enkele
wijzigingen door te voeren t.o.v. het gecoördineerd aanvullend reglement van 2017
betreffende de snelheidszones 30 en 50 km/u.
1. De snelheidsbeperking van 30 km/u in de Zwartenbroekstraat, beslist door
de gemeenteraad op 25 april 2019, wordt mee opgenomen in de
snelheidszone 30 km/u van Sint-Kwintens-Lennik.
2. De zone 30 in het centrum van Gaasbeek wordt mee opgenomen in het
voorliggend gecoördineerd aanvullend reglement.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen.

Secretariaat
10. Haviland - Bijzondere algemene vergadering op woensdag 23 oktober 2019 i.k.v.
verlenging bestaansduur - Goedkeuring
Toelichting
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden,
mag elke gemeente een vertegenwoordiger afvaardigen in de algemene
vergadering van Haviland. De gemeente gaat akkoord met de verlenging van
Haviland als vereniging, voor een duur van 16 jaar ingaand vanaf 10 november
2019.
11. VVSG – Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene
vergadering
Toelichting
Het VVSG (Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten) is de ledenorganisatie
van alle Vlaamse gemeenten. 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 VVSG.
Bescherming ecosystemen (dieren, bossen, biodiversiteit)
12. Milieu – Beheersovereenkomst met natuurpunt beheer vzw voor een bosperceel
gelegen langs de voetweg 136 en Moeillestraat te 1750 Lennik afdeling 1 sectie c
perceelnummer 0474 c_ in kader van het natuurproject “bosbescherming in de
Moeille”- Goedkeuring
Toelichting
De gemeente Lennik heeft via een natuurproject van de Provincie Vlaams-Brabant
een ecologisch waardevol bosperceel kunnen aankopen.
Om de biologische en ecologische waarde van het bosperceel te behouden en te
versterken draagt zij het natuur- en bosbeheer over aan Natuurpunt Beheer vzw.
Zodat zoveel mogelijk waardevolle natuur in Lennik behouden blijft.
Addendum
13. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Voorstel tot aanleg
petaqueveld den bleek
14. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Verhardingswerkzaamheden
Buurtweg nr. 5

15. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag i.v.m. “Lokale Integrale
Veiligheidscel (LIVC)
16. Extra punt ingediend door raadslid Gun Mignon: Vraag over betaalde
advocatenkosten naar aanleiding van ongeldige voordracht van de kandidaten door
Lijst Burgemeester voor het Bijzonder Comité
17. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Arconatiplein Gaasbeek: dakbomen
18. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Fusie met de gemeente
Pepingen
19. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Verkiezingsbord burgemeester
tegen gevel gemeentehuis op 26 april 2018
20. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Schriftelijk uitnodigen oppositie

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.

