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Art.20. – De voorzitter van de 
gemeenteraad beslist tot 
bijeenroeping van de gemeenteraad 
en stelt de agenda van de 
vergadering op. De agenda bevat in 
ieder geval de punten die door het 
college van burgemeester en 
schepenen aan de voorzitter 
worden meegedeeld. 
Op verzoek van een derde van de 
zittinghebbende leden of van het 
college van burgemeester en 
schepenen is de voorzitter verplicht 
de gemeenteraad bijeen te roepen 
op de aangewezen dag en het 
aangewezen uur en met de 
voorgestelde agenda. 
 
Art.22 –Gemeenteraadsleden 
kunnen uiterlijk vijf dagen voor de 
vergadering punten aan de agenda    
toevoegen.  Hiertoe bezorgen ze 
hun voorstel van beslissing, 
vergezeld van een toelichtende nota, 
aan de gemeentesecretaris, die de 
voorstellen bezorgt aan de 
voorzitter van de gemeenteraad. 
 
Van deze mogelijkheid kan geen 
gebruik gemaakt worden door een 
lid van het college van burgemeester 
en schepenen. 
 
De gemeentesecretaris deelt de 
aanvullende agendapunten zoals 
vastgesteld door de voorzitter van 
de gemeenteraad, samen met de 
bijhorende voorstellen en 
toelichtende nota’s onverwijld mee 
aan de gemeenteraadsleden.. 
 
 
 
 
 

De VOORZITTER van de gemeenteraad, verzoekt de leden van 
de gemeenteraad voor de eerste  maal, in ZITTING te 
vergaderen de  20 mei 2010, om  20.00 uur in het gemeentehuis 
te BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 

 
DAGORDE: 

1* Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 25.03.2010. 
 
2* RIOBRA / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
     de raad van bestuur d.d. 22.02.2010 en d.d. 22.03.2010 en van de  
     vergadering van het directiecomité d.d. 08.02.2010 en 08.03.2010. 
 
3* INTERGAS / Kennisgeving van de notulen van de vergadering  
     van het directiecomité d.d. 24.02.2010. 
 
4* RESOC / Kennisgeving van het verslag van de vergaderingen 
     d.d. 24.02.2010 en d.d. 24.03.2010. 
 
5* INTERLEUVEN /Kennisgeving van het verslag van de  
     vergadering van de raad van bestuur d.d. 24.03.2010. 
 
6* ECOWERF / Kennisgeving van het verslag van de vergadering  
    van de raad van bestuur d.d. 10.02.2010 en d.d. 24.03.2010. 
 
7* INTERLEUVEN / Aanduiding van een afgevaardigde en  
    bepaling van zijn/haar mandaat voor de buitengewone algemene  
    vergadering op 26.05.2010. 
 
8* INTERLEUVEN / Aanduiding van een afgevaardigde en  
    bepaling van zijn / haar mandaat voor de algemene vergadering  
    op 26.05.2010. 
 
9* IGS Hofheide / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling  
     van zijn/haar mandaat voor de gewone algemene vergadering  
     d.d. 04.06.2010. 
 
10* ECOWERF / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling  
      van zijn/haar mandaat voor de algemene vergadering d.d.  
      23.06.2010. 
 
11* INTERGAS / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling  
     van zijn/haar mandaat voor de jaarvergadering d.d. 04.06.2010. 
 
12* GEMEENTELIJKE HOLDING / Aanduiding van een  
     afgevaardigde en bepaling van zijn/haar mandaat op de  
     jaarvergadering d.d. 26.05.2010. 
 
13* IGO LEUVEN / Aanduiding van een afgevaardigde en  
    bepaling van zijn / haar mandaat op de algemene vergadering d.d.  
    17.06.2010. 
 
14* RIOBRA / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling van  
      zijn / haar mandaat op de jaarvergadering d.d. 11.06.2010. 
 
 



 
15* Bekrachtiging van de collegebeslissing d.d. 12.04.2010 houdende aanduiding afgevaardigde sociaal wonen  
       arro Leuven cvba. 
 
16* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies kerkhof. 
 
17* Kennisgeving onderschrijven van het “Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport”. 
 
18* Goedkeuring definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze grondafstand  
       als gevolg van de aanvraag voor wijziging van een vergunde verkaveling met nummer 4/10 ingediend door  
       Van den Bergh, consoorten, Jagersstraat 35 te 3130 Begijnendijk, p/a Foqué Jan, Bezelaerstraat 128 te 2830  
       Willebroek, voor een perceel gelegen te 3130 Begijnendijk, Jagersstraat ZN. 
 
19³* Goedkeuring definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze  
     grondafstand als gevolg van de nieuwe verkavelingsaanvraag met nummer 6/10 ingediend door Lafortune –  
     Jacobs Philippe & Sabine, Hulstsestraat 63 te 3130 Begijnendijk, p/a Peeters Véronique, Sint-Niklaasberg 5/2  
     te 3200 Aarschot, voor een perceel gelegen te 3130 Begijnendijk, Hulstsestraat 63, en met als kadastrale  
     omschrijving (afd.2) sectie A nr.436 S. 
 
20* Goedkeuring van het voorontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Cor. Vissersdreef. 
 
21* Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende toegangsverbod voor voertuigen van meer  
     dan 3,5 ton “uitgezonderd laden en lossen” in de Merestraat. 
 
22* Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende: 
- voorrangswijziging in de Kerkstraat-Kleinesteenweg en Grote Baan (deel Willekenslaan –

Tremelosesteenweg) 
- eenrichtingsverkeer in de Staeystraat-Amerstraat-Meetshovenstraat 
- inhaalverbod in de Prof. Scharpélaan (kruispunt met Willekenslaan) 
- toegangsverbod meer dan 3,5 ton “uitgezonderd laden en lossen” in de Haltestraat en Waterstraat 
- parkeerverbod in de Aarschotsesteenweg (t.o.v. woning nr. 9) 
 
23* Kennisneming ( aanpassing) van het besluit d.d. 22.03.2010 van de Gouverneur van Vlaams – Brabant 
      betreffende retributie op de inzameling van PMD op het containerpark (gr 14.01.2010). 
 
24* Goedkeuring samenstelling en werking van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap  
     Begijnendijk – Holsbeek – Rotselaar. 
 
25* Bibliotheek / Kennisgeving werkingsverslag 2009 en actieplan 2010. 
 
26* A. Kennisgeving verkiezing kerkfabriek St. Lucia. 
       B. Advies jaarrekening 2009 van de kerkfabriek St.Lucia Begijnendijk. 
 
27* Beslissing toekennen van bijkomende werkingssubsidies aan de “VZW De Begijn -Muziekschool” dienstjaar  
       2010. 
 
28* Goedkeuring gemeente budgetwijziging nr. 1 gewone dienst en nr. 2 buitengewone dienst. 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de. 12 mei 2010 
 
Op bevel: 
De Secretaris De Voorzitter, 
Goriëns Sonia. Van Vlasselaer Jos. 
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