
GEMEENTE 
 

BEGIJNENDIJK 
__ 
 

Bijeenroeping 
van de 

Gemeenteraad 
 

Gemeentedecreet 
 

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 
3 mei 2012 om 20 uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, 
Kerkplein 5. 

 
 

BIJKOMENDE DAGORDE AANGEVRAAGD DOOR  
RAADSLEDEN VAN DER VEKEN FRANS, 
VERDUYCKT ROGER, CEULEMANS BERT, NAMENS 
SAMEN.BE. 
 
 
1* Beslissing tot dringend onderzoeken van de waterhuishouding  
    van de zone rond de vijver in de S -Bocht van de Prof.  
    Scharpélaan. Dit in een straal van 150 m errond en betreft  
    delen van de Moorsemsestraat, Prof. Scharpélaan en  
    O.L.Vrouwstraat. 
 
    Beslissing tot het aanstellen van een studiebureau met als  
    opdracht de bestaande toestand in kaart te brengen en  
    voostellen te doen om deze te saneren om in de toekomst  
    wateroverlast te voorkomen. 
 
     Verantwoording:  
      De aanvraag om deze vijver te dichten en alzo een bufferzone  
      voor oppervlaktewater te vernietigen zal zeker wateroverlast  
      tot gevolg hebben of deze nog doen toenemen. 

 
  
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 30 april  2012. 
 
Op bevel: 
De secretaris                                                    De Voorzitter, 

Goriëns Sonia.                                                 Van Vlasselaer Jos. 

 


