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 23 februari 2022 om 20 uur, en kondigt bijkomende
agendapunten aan.
Deze zitting verloopt opnieuw uitzonderlijk digitaal omwille van de verstrengde
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.
Het
burgemeesterbesluit wordt bij deze bekrachtigd.
2. Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 26 januari
2022
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.
Punten met sprekers
3. Participatie - Kennisname
Toelichting
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken participatie via 'Lennik aan
zet'.

Ruimtelijke Ordening
4. Omgeving - Planologisch attest Krijmerie bvba - 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.
De gemeenteraad keurt de aanvraag voor een planologisch attest goed voor het
dossier Krijmerie bvba, gevestigd Kasteelstraat 37 te 1750 Lennik.

Dierenwelzijn
5. Omgeving – Aanvraag label diervriendelijke gemeente 2022 provincie VlaamsBrabant - Goedkeuring
Toelichting
Gemeente Lennik voldoet aan alle voorwaarden om het dierenlabel 2.0 van de
provincie Vlaams-Brabant te bekomen en zal na de goedkeuring voor ondertekening
een aanvraag doen.

Ruimtelijke ordening (vergunning en planning) en erfgoedbeleid
6. Omgeving – Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden door L&S Vastgoed op een perceel gelegen Molenstraat ZN - Dossiernummer
2021/V07
Toelichting
De gemeenteraad keurt de verbreding van de bestaande gemeenteweg d.m.v. een
gratis grondafstand aangeduid in het geel op het verkavelingsontwerp, ingediend op
30 november 2021 door L&S VASTGOED BVBA gevestigd te Ninoofsesteenweg 84 te
1750 Lennik voor een grond gelegen , kadastraal bekend (afd. 1) sectie C 316 M en
(afd. 1) sectie C 316 R goed.
7. Omgeving - Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden voor 2 loten (halfopen bebouwing) op een perceel gelegen Kersestraat 25 Dossiernummer 2021/V05-a
Toelichting
De raad neemt kennis van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden, ingediend op 21 oktober 2021 voor een grond gelegen Kersestraat 25,
kadastraal bekend (afd. 1) sectie G 7 A3 en (afd. 1) sectie G 7 B3 en keurt de gratis
grondafstand goed.

Addendum
8. Punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Patrimonium – Openbare werken Herstelling mozaïek-kassei Markt Sint-Kwintens-Lennik - (Verdaagd addendumpunt)
9. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Patrimonium –
Gemeentewegendecreet: visie – actieplannen – reglement - Opmaak
gemeentewegenregister
10. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Patrimonium: verkoop
onroerende goederen
11. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Secretariaat - Beantwoorden
van briefwisseling aan lokaal bestuur
12. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Voorstel – Subsidie aanleg bloemenweiden
/ aanplant van bijenvriendelijke planten – Reglement - Stemming
13. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag - Koekenbedeling – Stand van zaken
14. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh over toepassing van de
gemeenteraadsbeslissing van 28/05/1990- Vlaams Huisvestingsbeleid
15. Extra punt ingediend door raadslid Lien De Slagmeulder: Zwerfvuilhandhavers –
Voorstel

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.

