
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 28 september 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. Secretariaat - Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de 

vergadering van 22 juni 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.

2. Secretariaat – Kennisname ontslag raadslid en voorzitter Koenraad Ameys
De raad neemt kennis van het ontslag als gemeenteraadslid en voorzitter van de 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

3. Secretariaat – Aanstelling voorzitter gemeenteraad door middel van 
voordrachtsakte
Ingevolge het ontslag van de heer Koenraad Ameys wordt er een nieuwe voorzitter 
van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid.

4. Secretariaat - Aanwijzing door de voorzitter van de gemeenteraad van zijn 
vervanger - Kennisname
Conform art. 7 §5 van het decreet lokaal bestuur kan de gemeenteraadsvoorzitter 
een lid van het college als vervanger aanwijzen.

5. Secretariaat – Aanstelling en eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 
geloofsbrieven



Ingevolge het ontslag van meneer Koenraad Ameys wordt mevrouw Marie-Thérèse 
Van De Velde als nieuw raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en 
eedaflegging.

6. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden
Ingevolge het ontslag van de heer Koenraad Ameys en de aanstelling van mevrouw 
Marie-Thérèse Van De Velde wordt een nieuwe rangorde van de raadsleden 
vastgesteld.

7. Patrimonium - energiebesparende maatregelen - toelichting

Ruimtelijke Ordening
8. Omgeving – Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden op een perceel gelegen Assesteenweg 151 en Kamstraat - Dossiernummer 
2022/V03-a - Goedkeuren gratis grondafstand
De gemeenteraad keurt de verbreding goed van de bestaande gemeenteweg d.m.v. 
een gratis grondafstand op het verkavelingsontwerp,voor een grond gelegen 
Assesteenweg 151 en Kamstraat, kadastraal bekend (afd. 1) sectie A 277 P - 
dossiernr. 2022/V03-a (OMV_2022049104)

9. Omgeving – Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden op een perceel gelegen Groenstraat ZN - Dossiernummer 2022/V06-a - 
Goedkeuring gratis grondafstand
De gemeenteraad keurt de verbreding van de bestaande gemeenteweg d.m.v. een 
gratis grondafstand goed op het verkavelingsontwerp voor een grond gelegen 
Groenstraat ZN , kadastraal bekend (afd. 2) sectie E 287 B - dossiernummer 
2022/V06-a (OMV_2022092998).

Financiën
10. Financiën - Opvolgingsrapportering 2022 - Kennisname

In uitvoering van artikel 263 van het Decreet over het lokaal bestuur moet vóór het 
einde van de derde trimester een opvolgingsrapportering over het eerste semester 
gebeuren. De bedoeling van de opvolgingsrapportering is nu om een stand van 
zaken van de uitvoering van de prioritaire actieplannen aan de raad te rapporteren 
op basis van de vooropgestelde resultaten. De gemeenteraad neemt kennis van de 
opvolgingsrapportering 2022.



Erediensten
11. Financiën – Erediensten budget 2023 - Akteneming

Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan 
akte binnen de vijftig dagen na ontvangst van het centraal kerkbestuur. Het budget 
2023 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek, Sint-Kwintinus, Sint-
Martinus en Sint-Ursula wordt ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd.
 

Wonen en sociaal bindend objectief
12. Wonen - Aanvraag advies - stappenplan omvorming SHM tot woonmaatschappij in 

functie van de aanvraag tot tijdelijke verlenging van de erkenning als sociale 
huisvestingsmaatschappij tem 30 juni 2023
De gemeenteraad geeft advies aan de sociale huisvestingsmaatschappij 
PROVIDENTIA over het traject dat zij willen doorlopen om tegen uiterlijk 30 juni 
2023 de woonmaatschappij op te richten in het werkingsgebied Halle/ Vilvoorde - 
Midden.

Mobiliteit
13. Mobiliteit - Gaasbeek - inrichten van een parkeerplaats voor mindervaliden op de 

parking rechtover Donkerstraat 32 - goedkeuring
Een parkeerplaats voor mindervaliden zal ingericht worden op de parking rechtover 
Donkerstraat 32 te Gaasbeek.

14. Mobiliteit - Gaasbeek - aanpassing uren onderbord Boerenmarkt - goedkeuring
Aanpassing van de uren op het aanduidingsbord van de Boerenmarkt in Gaasbeek 
'van 14u tot 18u' naar 'van 13u tot 17u'.

15. Mobiliteit - Molenweg - invoeren parkeerverbod - goedkeuring
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende het invoeren 
van een parkeerverbod ter hoogte van Molenstraat 1 te 1750 Lennik wordt 
goedgekeurd.

16. Openbare Werken - Verkoop percelen grond aan AWV voor de realisatie van een 
Hoppinpunt langsheen de N285 (Assesteenweg) - principieel akkoord
De gemeenteraad geeft principieel akkoord met de onderhandse verkoop van de 
percelen gelegen te N285 (Assesteenweg) en kadastraal gekend als 1ste afdeling, 
sectie A nr. 2 en sectie B nr. 2 met een vermoedelijke oppervlakte van 11 572m² 
voor het realiseren van een Regionaal Hoppinpunt.



Secretariaat
17. Secretariaat - Opstart bestuurskrachtmeting - kennisname

Openbare werken
18. Openbare Werken - Verkoop deel perceel gelegen Hunselveld voor plaatsing nieuwe 

distributiecabine - goedkeuring
De gemeenteraad keurt de verkoop van een deel van het perceel gelegen 
Hunselveld, gekend als perceel C591a aan Fluvius goed voor het bedrag van € 
4.078,00

19. Openbare werken – Definitieve vaststelling van de rooilijn voor Lombeeksestraat, 
Hunselstraat, Hunselberg, Tuitenbergstraat, Nellekenstraat, Eizeringenstraat (deel) 
en Puttekensveldweg – Vaststelling
De gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van de rooilijn voor 
Lombeeksestraat, Hunselstraat, Hunselberg, Tuitenbergstraat, Nellekenstraat, 
Eizeringenstraat (deel) en Puttekensveldweg goed

Ruimtelijke ordening (vergunning en planning) en erfgoedbeleid
20. Omgeving – Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden op een perceel gelegen op de hoek van de Louis Spaakstraat en 
Carnaalstraat - Dossiernummer 2022/V07-a - Goedkeuring gratis grondafstand
De gemeenteraad keurt de verbreding van de bestaande gemeenteweg d.m.v. een 
gratis grondafstand goed aangeduid in het geel op het verkavelingsontwerp voor 
een grond gelegen op een hoekperceel Louis Spaakstraat en Carnaalstraat, 
kadastraal bekend (afd. 1) sectie A 450 A - dossiernummer 2022/V07-a 
(OMV_2022087569).

Vrije Tijd
21. Vrije tijd – jaarrekening 2021 ILV Sportregio Pajottenland - goedkeuring

Goedkeuring van de jaarrekening 2021 van de ILV Sportregio Pajottenland.



Addendum
22. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Patrimonium - Grondwerken 

aan het onroerend goed gelegen te Lennik, Schapenstraat 38.

23. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: 
Engagementsverklaring omtrent een fusie van de gemeenten Gooik, Galmaarden, 
Herne, Pepingen & Lennik

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.


