
PROVINCIE 

INGELMUNSTER 

8770 INGELMUNSTER, 18 januari 2012 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

BEKENDMAKING 

Zitting Gemeenteraad 

van 17 januari 2012

om 20:00 uur 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
twintig dagen, tot en met 8 februari 2012 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 17 januari 2012 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 17 januari 2012 

OPENBARE ZITTING

POLITIE

1       Oprichten van de Dienst Handhaving en gemeenschapswacht 
Oprichting dienst Gemeenschapswacht overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende 
de gemeenschapswachten. 

BRANDWEER

2       Hervorming van de civiele veiligheid - Operationele prezone van de 
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen - bekrachtigen van de wijzigingen aan de 
overeenkomst operationele prezone 2011 
Kennisname van de wijziging aan de ondertekende samenwerkingsovereenkomst OPZ 2011 

OPENBARE WERKEN

3       Goedkeuren subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van 
hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen 
Goedkeuren subsidiereglement 

VERKEER

4       Hervaststelling van het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het 
snelheidsregime op de N50 
Aanvullend reglement met betrekking tot het snelheidsregime op de N50 - hervaststelling 

BIJKOMENDE PUNTEN

1      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 11 januari 2012 
Het betreft een vraag over de veiligheid van het speelplein op de Vlaswijk. 



2      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 11 
januari 2012 
Het betreft een vraag over de criminaliteit in het sportcentrum. 
3      Bijkomend punt 2 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 11 
januari 2012 
Het betreft een vraag tot het inzetten van sociale media in de communicatie van de 
gemeente. 
4      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 12 
januari 2012 
Het betreft een vraag over de asverschuiving in de Izegemstraat op de grens met Izegem. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 18 januari 2012 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester, 


