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 8770 INGELMUNSTER, 13 januari 2012 

Telefoon: 051/337410 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 17 januari 2012 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 17 januari 2012. 

 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail van 11 
januari 2012 

Speelplein Vlaswijk 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 11 
januari 2012 

Diefstallenplaag sportcentrum 

 
Bijkomend punt 2 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 11 
januari 2012 

Communicatie via sociale netwerksites 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 12 januari 
2012 

Asverschuiving Izegemstraat 

 

Met de meeste hoogachting, 
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