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 maart 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 YouTubekanaal 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 24
februari 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.
Personeel
3. Personeel - Begrip 'dagelijks personeelsbeheer' - Vaststelling
Toelichting
Aan de raad wordt gevraagd conform het decreet lokaal bestuur om het begrip
'dagelijks personeelsbeheer' vast te stellen.

Milieu
4. Financiën - Huurovereenkomst voor een perceel grond (Zwartenbroekstraat)Goedkeuring
Toelichting
De huurovereenkomst betreffende een deel (7a) van een perceel landbouwgrond
weiland en bos, gelegen te 1750 Lennik, Zwartenbroekstraat, perceelnr. 505C sectie
E, grootte 23a 50ca wordt voorgelegd ter goedkeuring.
Economie
5. Vrije Tijd – Lennikse verwenbon - Goedkeuring
Toelichting
De gemeente Lennik heeft vanaf het begin van de Covid-19 pandemie de negatieve
impact van deze pandemie willen verzachten voor de lokale economie en de
verenigingen door tal van ondersteunende maatregelen, initiatieven en
sensibiliseringsacties. In 2021 willen we deze ondersteuning maximaal voortzetten
door de uitgave van een verwenbon en een verenigingsbon die zal verspreid worden
kort na opening van alle handels- en horecazaken. Met de verwenbon kan de
Lennikenaar zichzelf eens goed (laten) verwennen. Elk Lenniks gezin ontvangt een
verwenbon van € 20. De verwenbon richt zich specifiek op de hardst getroffen
sectoren. Zo voelt de Lennikenaar zich beter en zijn vel en stimuleert deze financiële
impuls de deelnemende handels- en horecazaken en dienstverlening gericht op het
persoonlijk welzijn. De Lennikse verenigingen ontvangen verenigingsbonnen zoals
reeds goedgekeurd.

Bescherming ecosystemen (dieren, bossen, biodiversiteit)
6. Milieu – Aankoop via subsidies voor de flankerende maatregelen van het VSGB van
4 percelen grond gelegen langs Slagvijver te 1750 Lennik van 10374 m², kadastraal
gekend Afdeling 1 Sectie E Perceelnummers 153C, 157C, 157E, 162C. - Goedkeuring
Toelichting
In kader van het goedgekeurde subsidiedossier "groenhoefijzer tussen 2
dorpskernen" worden de 4 percelen gelegen langs Slagvijver aangekocht zodat deze
kunnen worden ingericht en de inwoners van Lennik de komende jaren meer
toegankelijk groen zullen hebben.
7. Milieu – Aankoop via subsidie voor de flankerende maatregelen van het VSGB van 1
perceel grond gelegen langs Slagvijver te 1750 Lennik van 5020 m², kadastraal
gekend Afdeling 2 Sectie F Perceelnummer 299A - Goedkeuring

Toelichting
De gemeente gaat een perceel grond aankopen langs Slagvijver dat nauw aansluit
bij de percelen rondom de sporthal en het speelbos en zal volledig zal worden bebost.
Dit moet erosie op die plaats tegengaan.

Duurzaam watergebruik, consumeren en afvalbeleid
8. Milieu – Aanpassing retributie voor het gebruik van het intergemeentelijk
recyclagepark geldig vanaf 30 maart 2021 – Goedkeuring
Toelichting
Voor afgedankte matrassen wordt de uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid
ingevuld door middel van de aanvaardingsplicht volgens Onderafdeling 3.4.8 van het
VLAREMA. De aanvaardingsplicht is van toepassing vanaf 1 januari 2021. Burgers
mogen hun matrassen gratis afleveren in het recyclagepark in ruil ontvangt de
gemeente hiervoor een vergoeding.
Sinds 1 januari 2021 moet asbestafval verplicht verpakt worden aangeboden in het
recyclagepark. De gemeente wil pakketten ter beschikking stellen zodat burgers
onmiddellijk het juiste materiaal hebben om asbest veilig te verwijderen en correct
te kunnen afvoeren naar het recyclagepark.
Daarom wordt het retributiereglement van het recyclagepark aangepast.
Vrije Tijd
9. Vrije Tijd - Samenstelling en erkenning jeugdraad - Goedkeuring
Toelichting
De jeugdverenigingen, Chirojongens Lennik, Chriomeisjes Lennik, KLJ jongens, KLJ
meisjes en het jeugdhuis hebben zich kandidaat gesteld om deel uit te maken van
de jeugdraad. De jeugdraad kan worden samengesteld en verder erkend worden als
gemeentelijke adviesraad.
Addendum
10. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: CO2- meters voor klaslokalen en
kinderopvang
11. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: Eenrichtingverkeer gedeelte van
de K. Keymolenstraat
12. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: Subsidie groendak
13. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag – gebruik van de chat tijdens de
gemeenteraad – standpunt – besluit -stemming

14. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Voorstel – Vervanging door omruiling oude
huisvuilzakken – Stemming
15. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: VOETWEGEN: plaatsen van
zitbanken op het traject van het Wandelknooppuntennetwerk
16. Extra punt ingediend door raadsleden Geert De Cuyper & Christel O: WEEK VAN DE
BIJ : Acties om Lennik bijenvriendelijker te maken
17. Extra punt ingediend door raadsleden Geert De Cuyper & Viviane Tielemans:
COUDENBORRE – opruiming en herstel site, herstel bron
18. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Vraag – Rondhangende
jongeren – Markt Lennik
19. Extra punt ingediend door raadslid Lien De Slagmeulder: Voorstel – Stemming –
Taalpunt BIB
20. Extra punt ingediend door raadslid Lien De Slagmeulder: Vraag over subsidies voor
fietsinfrastructuur
21. Extra punt ingediend door raadslid Peter Berckmans: Site sporthal Jo Baetens: Stand
van zaken
BESLOTEN
Ruimtelijke ordening (vergunning en planning) en erfgoedbeleid
22. Omgeving - GECORO - Samenstelling commissie - Goedkeuring
Toelichting
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient overgegaan te worden tot de
benoeming van de nieuwe commissie. De nieuwe commissie treedt pas aan nadat de
gemeenteraad de leden ervan heeft benoemd en nadat de toezichttermijn, zoals
vermeld in artikel 332 van het decreet lokaal bestuur, is verstreken.
Vrije Tijd
23. Samenstelling advies-schrijfgroepen Vrije Tijd en Mens - Goedkeuring
Toelichting
De nieuwe aanpak van Lennik aan zet is een laagdrempelig, aantrekkelijk en
aangepast model waarbij onze burgers zich zoveel mogelijk aangesproken voelen.
Via de 3 platformen Mens – Omgeving – Vrije Tijd kan iedereen die dat wenst mee
denken of mee doen. De 3 platformen maken dat verschillende thema’s aan bod
komen waaronder: verenigingen, sport, erfgoed, dierenwelzijn, mobiliteit, landbouw,

lokale handel, ontwikkelingsondersteuning, ontmoetingsplekken,…De gekozen en te
behandelen thema’s hangen samen met de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’
(SDG’s) van de VN.
Door dit nieuwe model concretiseren we de visie rond participatie en aligneren we de
samenwerking met de adviesorganen. De doe-, denk- en advies-schrijfgroepen
binnen elk platform zijn met elkaar verbonden. De mensen die inspraak willen op het
beleid, krijgen zo de kans om over de zaken die werden besproken binnen de
denkgroep een gefundeerd en breed gedragen advies voor te leggen aan het beleid.
Net als bij de gewezen adviesraden, kan een advies-schrijfgroep zowel op eigen
initiatief als na oproep vanuit de gemeente overgaan een advies uitschrijven.

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.

