
Gemeenteraad 
Zitting van 20 oktober 2015 

Agenda 
 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, in te lichten over de bijeenkomst van 
de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis, om over de hiernavolgende punten te beraadslagen.  
Wij danken u voor uw stipte aanwezigheid op deze bijeenkomst en heten u alvast van harte welkom. 

Openbare zitting 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

MOBILITEIT 
2.  Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Bollewerpstraat 

3.  Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Doelstraat 

CULTUUR 
4.  Goedkeuren van het reglement betreffende het tentoonstellen van kunstwerken op openbare plaatsen of voor 

de burger toegankelijke plaatsen 

ALGEMEEN BESTUUR 
5.  Voorlopig vaststellen van de straatnamenlijst en historische info na taalkundige correctie 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 
6.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal nv betreffende het gebruik 

van het domein op de linkeroever van het kanaal Roeselare-Leie te Ingelmunster en Izegem voor de aanleg 
van een fiets-en wandelpad en het toekennen van beheerstaken 

VEILIGHEID 
7.  Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2015 houdende 

goedkeuren van het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in het geval van 
gemengde inbreuken 

EREDIENSTEN 
8.  Verlenen van een gunstig advies inzake de aanvraag tot erkenning van de orthodoxe geloofsgemeenschap 

"Heilige Johannes de Theoloog" te Oostende 

ALGEMENE FINANCIERING 
9.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 

10.  Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2015/2 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 
ir. Dominik Ronse  

 De voorzitter, 
Dirk Debaere 

 



Gemeenteraad 
Zitting van 20 oktober 2015 
Agenda bijkomende punten 

 

 
Mevrouw, Mijnheer, 
Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet delen wij hierbij de bijkomende punten op de 
agenda van de gemeenteraadszitting van 20 oktober 2015 mee. 
 

Bijkomende punten 

Openbare zitting 

MOBILITEIT 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 14 oktober 
2015 met betrekking tot de aanpak van de trage wegen 

Het betreft een voorstel over de aanpak van de trage wegen. 

 

PATRIMONIUM 

T2. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Els Leysen, raadslid, bij mail van 14 oktober 
2015 met betrekking tot de aankoop van de Mandelmeersen en het Schuttershuisje 

Het betreft een reeks vragen over de aankoop van de Mandelmeersen en het Schuttershuisje. 
 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

ir. Dominik Ronse  

 De voorzitter, 

Dirk Debaere 

 


