
 

Bijeenroeping van de 

gemeenteraad  

 

 

Geachte, 

 

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

gemeenteraad op woensdag 27 mei 2020 om 20 uur en kondigt bijkomende agendapunten 

aan. Deze zitting verloopt uitzonderlijk digitaal. 
 

 

AGENDA: 

 

OPENBAAR 

Algemeen 

1. Goedkeuring van de notulen en zittingsverslag van de vergadering van 22-04-2020 

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. Omgeving – Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “zonevreemde woningen in 

ruimtelijke kwetsbaar gebied” – Herneming definitieve vaststelling 

Toelichting 

Nadat de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse regering het 

voorliggende RUP schorste, zal aan de gemeenteraad gevraagd worden om het 

herziene RUP “zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied” definitief goed 

te keuren. 

 

3. Maatregelen getroffen in het kader van de coronacrisis – Kennisname 

Toelichting 

De lijst met maatregelen getroffen in het kader van de coronacrisis liggen ter 

kennisname aan de raadsleden voor. 

 

Erediensten 

4. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek rekening 2019 - Advies 

Toelichting 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2019 van de kerkfabriek 

O.L.Vrouw Gaasbeek gunstig te adviseren. 

 

5. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2019 - Advies 

Toelichting 



 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2019 van de kerkfabriek 

Sint-Kwintinus gunstig te adviseren. 

 

6. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2019 - Advies 

Toelichting 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2019 van de kerkfabriek van Sint-

Martinus gunstig te adviseren. 

 

7. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2019 - Advies 

Toelichting 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2019 van de kerkfabriek 

Sint-Ursula gunstig te adviseren. 

 

Ruimtelijke Ordening 

8. Omgeving - Toekennen nieuwe straatnaam voor verkaveling 2017/V10-a - 

Definitieve aanvaarding 

Toelichting 

Aan de raad wordt naar aanleiding van de realisatie van de nieuwe verkaveling 

2017/V10-a palend aan de Jan Baptist Van der Lindenstraat te Sint-Kwintens-Lennik, 

een nieuwe straatnaam toegekend. Volgende naam wordt voorgesteld: Jo 

Baetensstraat. 

 

9. Patrimonium – Kosteloze afstand van grond ten gunsten van de gemeente Lennik in 

het kader van de verkaveling aan de J.B. Van der Lindenstraat   - Goedkeuring 

Toelichting 

Conform de afgeleverde verkavelingsvergunningen, worden verschillende loten grond 

overgedragen aan de gemeente.  Deze loten zijn op de bijgevoegde 

opmetingsplannen weergegeven.  De gemeenteraad beslist om de gronden die in het 

kader van deze overdracht gratis aan de gemeente overgedragen worden, in te lijven 

in het openbaar domein der wegenis. 

 

Mobiliteit 

10. Mobiliteit - Tonnagebeperking grens Gooik/Lennik - Goedkeuring 

Toelichting 

De wegen kennen de laatste jaren een steeds groter wordende belasting inzake auto- 

en vrachtverkeer. Gezien de steeds groter wordende drukte op de N-wegen worden 

lokale wegen soms als alternatief gebruikt. Om het  zwaardere verkeer zonder lokale 

bestemming te weren op de lokale wegen wordt stelselmatig overgegaan naar een 

afbakening zonale geldigheid met tonnagebeperking van 3,5 Ton. De zone tussen de 

Edingsesteenweg, gemeente Lennik en het centrum van Leerbeek is bij deze de 

eerste stap.  



 

 

11. Mobiliteit - Retributie betalend parkeren en blauwe zone – Goedkeuring 

Toelichting 

De beslissing van de gemeenteraad van 22 april 2020 betreffende de tijdelijke 

opheffing van artikel 3, §1 en de artikelen 4 tot en met 6 van het retributiereglement 

van 19 december 2019 op het gebruik van het openbaar domein voor het parkeren 

van motorvoertuigen wordt opgeheven met ingang van 01 juni 2020.  De retributie 

op het betalend parkeren en blauwe zone wordt vanaf dan terug van kracht. 

 

Secretariaat 

12. Havicrem- Gewone algemene vergadering op 17 juni 2020 - Goedkeuring agenda 

Toelichting 

Havicrem is het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten en 

de provincie Vlaams-Brabant dat het crematorium Daelhof te Zemst (Eppegem) 

beheert.  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 Havicrem aan de gemeenteraad 

voorgelegd ter goedkeuring. 

 

13. Zefier cvba - Gewone algemene vergadering op 11 juni 2020 - 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. 

 

14. Haviland - Gewone algemene vergadering van 17 juni 2020 – 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. 

 

15. Intradura - Gewone algemene vergadering 17 juni 2020 - 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 gewone 



 

algemene vergadering van Intradura aan de gemeenteraad voorgelegd ter 

goedkeuring. 

 

Feesten en plechtigheden 

16. Bijzonder gemeentelijk politiereglement m.b.t. het organiseren van voor het publiek 

toegankelijke feestelijkheden en evenementen - Goedkeuring 

Toelichting 

In samenspraak met de politiezone Pajottenland werden er een aantal aanpassingen 

gedaan aan het reglement. Verouderde wetgeving werd aangepast en een aantal 

artikels werden vereenvoudigd en verduidelijkt. 

 

Ondernemen, middenstand en toerisme 

17. Steunmaatregelen aan de lokale economie - Goedkeuring 

Toelichting 

Voor veel Lennikse handelaars hebben de maatregelen die genomen worden om 

Covid-19 te bestrijden een ernstige impact op hun werking & financieel welzijn. De 

gemeente Lennik wil hen ondersteunen in deze moeilijke periode. Daartoe werden en 

worden er verschillende initiatieven uitgewerkt die zich o.a. richten op: 

 de sensibilisering rond, de ondersteuning van en de controle op het naleven 

van de regels inzake social distance en hygiëne 

 het genereren van extra koopkracht voor Lennikenaren 

 het versterken van de liquiditeitspositie van Lennikse handels- en 

horecazaken 

 het creëren van een hefboom voor extra investeringen door Lennikenaren bij 

de lokale handels- en horecazaken 

 

18. Toerisme Pajottenland & Zennevallei - Goedkeuring statuten & lidmaatschap 

Toelichting 

Gelet op de brief van 17 april 2020 van Toerisme Pajottenland & Zennevallei waarin 

gevraagd wordt om de statuten goed te keuren en lid te blijven van Toerisme 

Pajottenland & Zennevallei. 

 

Addendum 

19. Extra agendapunt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Financiën – 

Gemeentebelasting – Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – 

Wijziging voor het aanslagjaar 2021 

 

20. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Ruimtelijke ordening en 

stedenbouw: Stapelplaats werken Schapenstraat 

 



 

21. Extra agendapunt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Verhardingswerken 

Buurtweg nr. 5 te Sint-Martens-Lennik 

 

22. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Ter beschikking stelling van water 

 

23. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Selectieproef algemeen directeur voor de 

gemeente Lennik 

 

24. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Straatnaambord 

 

 

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. 


