
 

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 24 februari 2021 om 20 uur en kondigt bijkomende 

agendapunten aan. 

 

 

Deze zitting verloopt uitzonderlijk digitaal omwille van de strenge maatregelen 

met betrekking tot de coronapandemie. 
 

De gemeente beschikt over een platform om virtuele vergaderingen te organiseren (Microsoft Teams). 
Iedere burger/ geïnteresseerde kan de vergadering digitaal volgen via een livestream op het YouTube-
kanaal van de gemeente Lennik. 
 
 

AGENDA: 

 

OPENBAAR 

Algemeen 

1. Digitale zitting van de gemeenteraad - Goedkeuring 

Toelichting 

Wegens de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, 

verloopt de zitting van de gemeenteraad uitzonderlijk digitaal. 

 

2. Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 27 januari 

2021 

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. Besluit burgemeester betreffende de controle en handhaving van de 

quarantaineverplichting m.h.o. op de beheersing en bestrijding van de covid-19 

pandemie - Bekrachtiging 

Toelichting 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit burgemeester betreffende de controle en 

handhaving van de quarantaineverplichting m.h.o. op de beheersing en bestrijding 

van de covid-19 pandemie. 

 

 



 

Mobiliteit 

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

betreffende het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km/u - Kruispunt 

Assesteenweg (N285) en Ninoofsesteenweg (N8) - Goedkeuring 

Toelichting 

De Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (P.C.V.) besliste om op het kruispunt 

van de N8 en de N285 de snelheid te verlagen naar 50km/u. In het kader van deze 

beslissing wordt onderhavig aanvullend reglement ter goedkeuring voorgelegd. Aan 

de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen. 

 

5. Mobiliteit  - Aanvraag mindervaliden parkeerplaats Stationsstraat 23 te 1750 Lennik 

- Goedkeuring 

Toelichting 

De bewoner van Stationsstraat 23 zit in een rolstoel en wordt geholpen door zijn 

echtgenote. Voor beide bewoners zou het makkelijker zijn als ze vlakbij hun woning 

kunnen parkeren op een parkeerplaats voor mensen met een beperking. De 

gemeenteraad keurt de mindervaliden parkeerplaats goed. 

 

6. Mobiliteit - Vraag gemeente Roosdaal - Tonnagebeperking (3.5t) vanaf N8 tot begin 

grondgebied Roosdaal 

Toelichting 

Vanaf het grondgebied van de gemeente Roosdaal geldt er een tonnage beperking 

+3.5. Maar dit is niet aangegeven op het grondgebied van Lennik. Camions kunnen 

in Lennik de Luitenant Jacobsstraat inrijden vanaf de N8, maar wanneer zij Roosdaal 

inrijden, zien zij dan een verbodsbord voor hun voertuig. In deze straat kunnen zij 

niet omkeren. Dus vraagt de gemeente Roosdaal om vanaf de N8 een tonnage 

beperking in te voeren voor de Luitenant Jacopsstraat richting Roosdaal. De 

gemeenteraad keurt de tonnagebeperking goed. 

 

Cultuur en bibliotheek 

7. Vrije Tijd - Update en toevoeging reglement cultuur - Goedkeuring 

Toelichting 

Door de coronacrisis heeft de meerderheid van de vrijetijdsgerelateerde verenigingen 

amper of geen werking. Door een toevoeging in het reglement cultuur zullen de 

verenigingen hun subsidies in aangepaste vorm kunnen aanvragen bij dergelijke 

onvoorziene omstandigheden. Daarbij werd het reglement cultuur ook aangepast aan 

de huidige participatiestructuur. 

 

Economie 

8. Subsidiereglement voor het opstellen van terrassen en promotionele uitstallingen op 

openbaar en privaat domein-2021 - Goedkeuring 



 

Toelichting 

In 2017 keurde de gemeenteraad zowel het reglement voor het opstellen van 

terrassen en promotionele uitstallingen als het bijhorende subsidiereglement goed. 

Binnen het afgebakende kerngebied werden er specifieke richtlijnen ingevoerd 

waarbij gestreefd werd naar meer uniformiteit en beleving. Zo moeten parasols, 

luifels en andere zonneschermen verplicht de RALkleur 7016 (antracietgrijs) hebben. 

Omwille van de veiligheid, is ook terrasafscherming verplicht daar waar de terrassen 

raken aan de openbare weg. Ondertussen, 4 jaar later, zijn er nieuwe 

horecazaken/nieuwe eigenaars binnen de handelskern en wil de gemeente Lennik, 

ook in het kader van ondersteunende maatregelen om de impact van de Covid-19 

pandemie te verzachten, de subsidie opnieuw toekennen voor nieuwe investeringen 

in 2021. 

 

Ruimtelijke ordening (vergunning en planning) en erfgoedbeleid 

9. Omgeving - Goedkeuring van gratis grondafstand bij een omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden – Poelstraat 3 - Dossier 2020/V11-a 

Toelichting 

De raad neemt kennis van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden, ingediend op 18 november 2021 door Filip Branckaert, gevestigd 

Edingsesteenweg 119B te 1755 Gooik voor een grond gelegen Poelstraat 3 te 1750 

Lennik, kadastraal bekend 1ste Afdeling Sectie C nummers 0045M2 en keurt de gratis 

grondafstand goed. 

 

 

Addendum 

10. Extra punt ingediend door raadslid Isabelle Duerinckx: toelichting bij de AV van 

Toerisme Pajottenland Zennevallei van 9/2/2021, voorstelling plannen 

onthaalgebouw Kasteel van Gaasbeek 

 

11. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Regiovorming 

 

12. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Gedichtendag – Bundeling en 

publicatie gedichten 

 

13. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Voetwegen: gebruik beperkt tot 

wandelaars – tijdelijk verbod voor mountainbikers en definitief verbod voor 

motorcrossers 

 

14. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Herinrichting marktplein Lennik 

centrum - Verdwijnen waterfonteinen – Creëren zitruimte en ingroening 

 



 

15. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Reflecterende huisnummers – Voorstel tot 

invoering 

 

16. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Zorgparkeren 

 

17. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag – Mandaten in de verschillende 

verenigingen – Intercommunales enz… 

 

18. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Openbare werken - Sneeuw en 

ijzel week van 8 februari 2021 – Stemming 

 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

De algemeen directeur, 

 

 

 

 

Anaïs NIES 

 

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. 


