
 

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 maart 2022 aansluitend aan de raad voor maatschappelijk 

welzijn welke start om 20 uur, en kondigt bijkomende agendapunten aan. 

 

 

Deze zitting gaat fysiek door in de feestzaal Jo Baetens, Alfred Algoetstraat 77, 

1750 LENNIK.  

 
 

AGENDA: 

 

OPENBAAR 

Algemeen 

1. Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 23 

februari 2022 

Toelichting 

Overeenkomstig artikel 32 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, 

worden de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering goedgekeurd. 

 

2. Genomen acties voor vluchtelingen Oekraïne - Kennisname 

Toelichting 

De raadsleden nemen kennis van de reeds genomen acties in de gemeente Lennik 

naar aanleiding van vluchtelingen uit Oekräine. 

 

Mobiliteit 

3. Mobiliteit - Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor het 

parkeren van motorvoertuigen – Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement op het gebruik van het openbaar 

domein voor het parkeren van motorvoertuigen goed. 

 

4. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement betreffend het invoeren van betalend 

parkeren, blauwe zone, bewonerskaarten en parkeerkaarten voor zaakvoerders in 

Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik – goedkeuring 

Toelichting 

Het bestaande aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende 

het invoeren van betalend parkeren, blauwe zone en bewonerskaarten in 



 

het  centrum van Sint-Kwintens-Lennik, goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 

november 2020 wordt opgeheven vanaf de invoering van het nieuwe aanvullend 

reglement.  

 

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

betreffende de Alfred Algoetstraat (N282)  thv 104 te 1750 Lennik - goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt de beslissing om in de Alfred Algoettraat (N285) thv 104 een 

parkeerverbod in te voeren op de middenberm (tussen de twee verlichtingspalen) 

goed. 

 

6. Mobiliteit - Kiss & ride Karel Keymolenstraat Lennik - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt de inrichting van de ventweg tegenover Karel 

Keymolenstraat 56 als Kiss en Ride-zone goed. 

 

7. Mobiliteit - Schapenstraat - Aanvullend reglement - Goedkeuring 

Toelichting 

Naar aanleiding van de nieuwe aanleg van de Schapenstraat worden bijkomende 

verkeersmaatregelen genomen. De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement 

Schapenstraat hiervoor goed. 

 

Economie 

8. Vrije Tijd - Vernieuwing reglement Lennikse waardebon - Goedkeuring 

Toelichting 

Ter ondersteuning van de wekelijkse markt op dinsdag in het centrum van Sint-

Kwintens-Lennik en van de boerenmarkt op zaterdag in Gaasbeek wil de gemeente 

Lennik ook marktkramers van buiten Lennik toelaten tot deze actie op voorwaarde 

dat ze standhouder zijn op de wekelijkse markt en/of de boerenmarkt. De 

gemeenteraad keurt het vernieuwde reglement Lennikse waardebon goed. 

 

Addendum 

9. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: EP Certificaat openbare 

gebouwen 

 

10. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: Woningen energiezuiniger 

maken: sensibiliseren via de gemeenteraad 

 

11. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: Energieprijzen : risico’s voor het 

lokale budget 

 



 

12. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: VOETWEGEN: gebruik beperkt 

tot wandelaars – tijdelijk verbod voor mountainbikers en definitief verbod voor 

gemotoriseerd verkeer 

 

13. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: EDUCATIEF WANDELPAD Sint-

Martens-Lennik: verwaarlozing – dringend herstel 

 

14. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Minuut stilte 

 

15. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Voorstel – stemming – verkoop 

gemeentelijke gebouwen 

 

16. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Motie ter veroordeling 

van de inval in Oekraïne vanwege Kristien Van Vaerenbergh, fractieleider N-VA- 

Lennik KWADRAAT 

 

 

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. 


