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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 23 
september 2013 om 20 uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, 

Kerkplein 5. 
 
DAGORDE AANGEVRAAGD DOOR LEEF RAADSLID STEVEN 

VERMEULEN: 

 
1* Vloerkussens Kleinesteenweg - Vraag inlichting – voorstellen  

1) Wat zijn de ervaringen van het aanbrengen van de ‘vloerkussens’ 
      in de Kleinesteenweg, drie maanden na invoering? 
2) Waarom worden er op andere plaatsen, zoals de vermelde 
      Soelstraat, geen maatregelen genomen om het verkeer te  
      stemmen, door het aanbrengen van bloembakken ter hoogte van  
      de oversteekplaats tussen Klein Potestraat en het zandwegeltje  
      richting Tumkensberg of verkeersremmende maatregelen te  
      nemen (‘vloerkussens’ of andere maatregelen). 

 
2* Kruising Grote Baan – Prof. Scharpélaan en Moorsemsestraat – Prof.  
    Scharpélaan – Voorstellen 

1) ingrepen om het verkeer te vertragen in de buurt van deze twee 
plaatsen  

2) maatregelen om de visibiliteit te verhogen 
3) snelheidscontroles 

 
3* Vraagstelling rond de voorbeeldfunctie van gemeenten: 

1) GSM – gebruik 
2) Ethisch Bankieren 
3) Aankoopbeleid van producten voor het gemeentehuis 
 

DAGORDE 

 
Ondersteuning/ Secretariaat 
 

1* Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 26.08.2013. 
 

2* EcoWerf /Aanduiding van een vertegenwoordiger en bepaling van  
    zijn/haar mandaat op de bijzondere algemene vergadering op 20  
    november 2013. 
 
3* Riobra / Kennisgeving van de notulen van de vergaderingen van het  
    directiecomité d.d. 03.06.2013,01.07.2013, 12, 26.08.2013 en d.d.  
    02.09.2013 + standpunt statutenwijziging.  
 
Beleid 

 
4* Bekrachtiging schepencollegebeslissing d.d. 02.09.2013 houdende  
    wijziging lestijdenpakket “De Klimroos” Betekom. 
 
Ruimte 
 
5* Definitieve goedkeuring rooilijnplan van de zijweg van de  
    Busschotstraat omgeving buurtweg nr.43. 
 
6* Beslissing aankoop perceel grond, gelegen 3130 Begijnendijk,  
    Baalsesteenweg,1

ste
 afdeling, sectie A, nr. 292 T, volgens  

    schattingsverslag. 
 
 
 
 
 
 
 



 Financiën 

 

7* Kennisgeving schrijven d.d. 22.08.2013 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), afdeling Vlaams –  

     Brabant, Diestsepoort 6 bus 1, 3000 Leuven betreffende vaststelling eindrekening OCMW per 30.09.2012 van de  
     heer Danny Verbruggen. 
 
8* Kerkfabriek St. Lucia / Goedkeuring budget 2014 en akteneming meerjarenplan 2014 -2019. 
 
9* Goedkeuring dagelijks bestuur. 
 
10* Vaststelling voorwaarden waaronder de financiële beheerder de controle inzake het voorafgaande visum uitoefent. 
 
11* Beslissing tot verkoop van het boek van GA&DC “De geschiedenis van Begijnendijk”. 

 
 

 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 13 september 2013. 
 
Op bevel: 
De secretaris                                                    De Voorzitter, 

Goriëns Sonia.                                                 Spiessens Peter 

 


