
 

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 25 mei 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 27 april 

2022 

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 

2. Verledding openbare verlichting - Kennisname 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken verledding openbare 

verlichting. 

 

Wonen en sociaal bindend objectief 

3. Wonen - woonmaatschappij Halle-Vilvoorde midden - voorstel stemrechtverdeling en 

verdeling bestuursmandaten 

Gemeente Lennik onderschrijft de ambitie voor een gezamenlijk, solidair en integraal 

woonbeleid in de regio Halle-Vilvoorde-Midden. Ze engageert zich om in onderling 

overleg deze ambitie te concretiseren in een gedeelde en gedragen visie op de 

werking van de woonmaatschappij. 

 

Jeugd 

4. Vrije tijd - Aanpassing statuten projectvereniging jeugdregio Pajottenland - 

Goedkeuring 

De projectvereniging werd opgericht op 8 mei 2020 terwijl de activiteiten gestart zijn 

in 2021. Daarom wordt er voorgesteld om het eerste boekjaar te verlengen en deze 



 

te laten lopen van 8 mei 2020 tem 31 december 2021. Deze aanpassing wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

  

Patrimonium 

5. Patrimonium - Voorstel tot verkoop van een onroerend goed - Kroonstraat 25 te 1750 

Lennik - goedkeuring 

In het meerjarenplan van Lennik is voorzien in de verkoop van verschillende 

onroerende goederen. De verkoop van het onroerend goed gelegen te Kroonstraat 

25 te 1750 Lennik is hier één van. De gemeenteraad gaat principieel akkoord dat het 

onroerende goed gelegen te Kroonstraat 25 te 1750 Lennik en kadastraal gesitueerd 

te Lennik, 1ste afdeling, sectie E, nr 712 f2 met een vermoedelijke oppervlakte van 

400 m² verkocht wordt via het online biedingsplatform COVAST. 

 

6. Patrimonium - Bruikleenovereenkomst Deken Verbesselthuis 

Naar aanleiding van het pastorieplan dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 

25 april 2016 werd het Deken Verbesselthuis gebouwd en dit is nu klaar voor 

ingebruikname. Voor de ingebruikname van dit huis door de kerkfabriek wordt een 

bruikleenovereenkomst opgemaakt. De gemeenteraad keurt de 

bruikleenovereenkomst integraal goed. 

 

Participatie in andere verenigingen en organisaties 

7. Fluvius West - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 20 juni 2022 - 

Goedkeuring agenda 

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 West (voorheen Infrax West) goed 

te keuren. De raad keurt dit goed. 

 

8. Iverlek - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 17 juni 2022 - 

Goedkeuring agenda 

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 Iverlek goed te keuren. De raad keurt de 

agenda goed en stemt de heer Piet Vanthemsche tot vertegenwoordiger van de 

gemeente bij de alg vergaderingen tot einde legislatuur 

 

9. Intradura - Gewone algemene vergadering 22 juni 2022 - Goedkeuring agenda 

Intradura is een intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer 

tussen 19 gemeenten in de westrand van de provincie Vlaams-Brabant. Binnen het 



 

kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij 

de(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda van de gewone 

algemene vergadering van Intradura aan de gemeenteraad voorgelegd ter 

goedkeuring. De raad keurt dit goed. 

 

10. Riobra OV - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 22 juni 2022 - 

Goedkeuring agenda 

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 Riobra Opdrachthoudende Vereniging goed 

te keuren. 

 

11. TMVS - Algemene jaarvergadering op 21 juni 2022 - Goedkeuring agenda 

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 

jaarvergadering van TMVS goed te keuren. De raad keurt dit goed. 

 

12. Haviland - Gewone algemene vergadering van 22 juni 2022 – Goedkeuring agenda 

Haviland is een intergemeentelijke samenwerking met als missie om de sociale, 

economische en ecologische ontwikkeling van het arrondissement Halle-Vilvoorde te 

bevorderen. Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker 

waarborgen te verlenen bij de(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt 

de agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland aan de gemeenteraad 

voorgelegd ter goedkeuring. 

 

13. Havicrem- Buitengewone algemene vergadering op 15 juni 2022 - Goedkeuring 

agenda 

Havicrem is het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten en 

de provincie Vlaams-Brabant dat het crematorium Daelhof te Zemst (Eppegem) 

beheert.  Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen 

te verlenen bij de(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda 

van de buitengewone algemene vergadering van Havicrem aan de gemeenteraad 

voorgelegd ter goedkeuring. 

 

14. Zefier cvba - Gewone algemene vergadering op 9 juni 2022 - Goedkeuring agenda 

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 gewone algemene 

vergadering van Zefier cvba goed te keuren. 



 

 

Ruimtelijke ordening (vergunning en planning) en erfgoedbeleid 

15. Omgeving –  Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden door Sappho Walravens voor  een perceel gelegen Langestraat ZN - 

Dossiernummer 2022/V01-a - Goedkeuren gratis grondafstand 

De gemeenteraad keurt de verbreding van de bestaande gemeenteweg d.m.v. een 

gratis grondafstand aangeduid in het blauw op het verkavelingsontwerp, ingediend 

op 7 februari 2022 door Koen Van Holder namens mevrouw Sappho Walravens 

wonende te Zavelstraat 14 te 1750 Lennik voor een grond gelegen Langestraat ZN, 

kadastraal bekend (afd. 1) sectie F 355 W goed. 

 

Ingediende punten door raadsleden 

16. Punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: Vermindering van duivenpopulatie 

 

Addendum 

17. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: gemeenteschool 't Rakkertje -  

heropstart werf – stand van zaken 

 

18. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: herdenkingsstenen 

verzusteringen Arconate/Abcoude 

 

19. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Vlaanderen Feest ter 

gelegenheid van 11 juli 

 

20. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne 

 

21. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag i.v.m. herdenkingsplaat voor 

neergestorte bommenwerper aan "Statie Gaasbeek" 

 

22. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh over de impact van de 

inflatie en stijging van prijzen en energieprijzen 

 

 

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. 


