
 

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 april 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 maart 

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. 

 

2. Motie - Precaire veiligheidstoestand in Centrumregio Halle-Vilvoorde - Dringend nood 

aan ondersteuning van de politiezones uit Halle-Vilvoorde - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad van Lennik vraagt uitdrukkelijk dat de federale regering 

onmiddellijk actie onderneemt om de precaire veiligheidstoestand door een chronisch 

gebrek aan politieambtenaren in Halle-Vilvoorde aan te pakken en de open brief van 

de 13 korpschefs van Halle-Vilvoorde ter harte te nemen. Er moeten dringend 

maatregelen voor de korte en voor de langere termijn genomen worden. 

 

 

Punten met sprekers 

3. Verledding openbare verlichting - Verdaagd 

Toelichting 

Dit agendapunt wordt verdaagd naar de eerstkomende gemeenteraadszitting. 

 

 

 



 

Personeel 

4. Personeel – Toetreding tot OFP Prolocus – Tweede pensioenpijler contractanten – 

Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad beslist om vanaf 1 januari 2022 toe te treden tot OFP Prolocus om 

een tweede pensioenpijler in te richten voor het contractueel personeel in dienst. 

 

 

Gemeenteschool ' t Rakkertje 

5. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Samenwerkingsafspraken met het centrum voor 

leerlingenbegeleiding CLB N-Brussel - Goedkeuring 

Toelichting 

De samenwerking met CLB N-Brussel loopt voor onbepaalde duur en start op 1 

september 2022. Het centrum en de school evalueren jaarlijks hun 

samenwerkingsafspraken. Op basis van deze evaluatie kunnen de 

samenwerkingsafspraken in onderling overleg worden bijgestuurd. De gemeenteraad 

keurt een samenwerking tussen GBS ’t Rakkertje en CLB N-Brussel goed. 

 

 

Mobiliteit 

6. Mobiliteit - Zorgparkeren - Gebruiksreglement - Goedkeuring 

Toelichting 

Met het gemeentelijk initiatief Zorgparkeren kan een bewoner door middel van een 

Zorgparkeer-sticker de parkeerplaats ter hoogte van zijn inrij aanbieden aan 

zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg. De zorgverstrekker die hiervan 

gebruik wil maken, moet in het bezit zijn van een zorgparkeerkaart. De 

gemeenteraad keurt het gebruiksreglement zorgparkeren goed. 

 

 

Bescherming ecosystemen (dieren, bossen, biodiversiteit) 

7. Omgeving - Riviercontract voor de Bellebeek – Goedkeuring 

Toelichting 

Water overstijgt de bevoegdheden van verschillende overheden. In een integraal 

waterbeleid werken meerdere beleidsdomeinen, bestuursniveaus en sectoren samen 

om watergebonden kwesties zoals wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit 

aan te pakken. Door de opmaak van een riviercontract Bellebeek komen we tegemoet 

aan een intergemeentelijke integrale aanpak in het stroomgebied van de Bellebeek. 

  

 

 

 



 

Participatie in andere verenigingen en organisaties 

8. Fluvius OV - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 8 juni 2022 - 

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 algemene 

vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging goed 

te keuren. 

 

 

Ingediende punten door raadsleden 

9. Punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Voorstel tot invoeren van 

een “gele doos” voor senioren 

 

Addendum 

10. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper:Poëzieroute 

 

11. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag i.v.m. pijpleiding in Sint-Martens-

Lennik en Vijverselen 

 

12. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag i.v.m. grafmonumenten op kerkhof 

Gaasbeek 

 

13. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: Vermindering van 

duivenpopulatie 

 

14. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: Fietsstraat 

 

 

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. 


