
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 20 april 2006 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 25 april 2006 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de eer u, overeenkomstig artikel 86 van de 
gemeentewet, te berichten over de bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het 
gemeentehuis, teneinde over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 

Wij zouden er u ten zeerste dank voor weten, indien u op deze vergadering zou willen aanwezig zijn. 

 
OPENBARE ZITTING 
 

ALGEMEEN 

    1   Onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging van de heer Pascal 
Staelens als gemeenteraadslid 
    2   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    3   IVIO – Gewone algemene vergadering van 15 mei 2006 – goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
    4   WVI – Algemene vergadering van 19 mei 2006 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

BEVOLKING – STRATEN EN PLEINEN 

    5   Definitieve vaststelling straatbenamingen – Kloosterhof en O. L. Vrouwstraat 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    6   Kennisgeving beslissing van de gouverneur ten aanzien van het besluit van de 
gemeenteraad van 24 januari 2006 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    7   Bekrachtiging Besluit van de heer Burgemeester van 29 maart 2006 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 1 april 2006 
n.a.v. het Kindercarnaval georganiseerd door KWB 
    8   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 5 april 2006 houdende 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de 
jaarlijkse vinkenzetting ingericht door de vinkenmaatschappij “Elk Zijn Recht”  
    9   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster n.a.v. de 
vinkenzettingen van vinkenmaatschappij “Elk Zijn Recht”  
   10   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf vrijdag 5 mei 
2006 tot en met zondag 7 mei 2006 naar aanleiding van het “Labadoux-festival”  



  

   11   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 9 juli 
2006 naar aanleiding van een barbecue in de Olmenstraat 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   12   Voorlopige aanvaarding van het BPA Gentstraat-Oost 
   13   Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ingelmunster – voorlopige 
aanvaarding 
   14   BPA Bruggestraat – inherzieningstelling en wijze van gunnen 

LEEFMILIEU 

   15   Goedkeuring van de wijziging van het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring 
van compostvaten 

EXTERNE BETREKKINGEN 

   16   Toekenning van de titel van Ereburger van de gemeente Ingelmunster aan de heren 
Wilhelm Henke en Dirk Oermann uit Hüllhorst 

TOERISME 

   17   Verlenging samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie Ingelmunster-
Westtoer 

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

   18   IVIO – Gewone algemene vergadering van 15 mei 2006 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
   19   WVI – Algemene vergadering van 19 mei 2006 – aanduiding vertegenwoordiger 

ONDERWIJS 

   20   Bekrachtiging besluit van 10 februari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een logopediste met 1 lestijd prestaties uit Tivoli bij 
de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 30 januari 2006 tot en met 30 juni 
2006 
   21   Bekrachtiging besluit van 23 februari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres ASV met 22/22 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 18 januari 2006 tot 
en met 18 januari 2006, ter vervanging van een onderwijzeres ASV in ziekteverlof 
   22   Bekrachtiging besluit van 23 februari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres ASV met 11/22 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 14 februari 2006 tot 
en met 14 februari 2006, ter vervanging van een onderwijzer ASV afwezig wegens 
bijscholing 
   23   Bekrachtiging besluit van 23 februari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres ASV met 22/22 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 20 februari 2006 tot 
en met 22 februari 2006, ter vervanging van een onderwijzeres ASV in ziekteverlof 
   24   Bekrachtiging besluit van 23 februari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres ASV met 22/22 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 23 februari 2006 tot 
en met 23 februari 2006, ter vervanging van een onderwijzeres ASV afwezig wegens 
navorming 
   25   Bekrachtiging besluit van 23 februari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres met 24/24 lestijden prestaties bij 
de Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”, met ingang van 2 februari 2006 tot en met 2 
februari 2006, ter vervanging van een onderwijzer afwezig wegens nascholing 
   26   Bekrachtiging besluit van 23 februari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres met 24/24 lestijden prestaties bij 
de Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”, met ingang van 17 februari 2006 tot en met 
17 februari 2006, ter vervanging van een onderwijzeres in ziekteverlof 
   27   Bekrachtiging besluit van 16 maart 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres met 24/24 lestijden prestaties bij 
de Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”, met ingang van 13 maart 2006 tot en met 
17 maart 2006, ter vervanging van een onderwijzeres in ziekteverlof 



  

   28   Bekrachtiging besluit van 16 maart 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres met 24/24 lestijden prestaties bij 
de Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”, met ingang van 9 maart 2006 tot en met 10 
maart 2006, ter vervanging van een onderwijzeres in ziekteverlof 
   29   Bekrachtiging besluit van 23 maart 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres met 24/24 lestijden prestaties bij 
de Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”, met ingang van 21 maart 2006 tot en met 
21 maart 2006, ter vervanging van een onderwijzer afwezig wegens nascholing 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 
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Zitting Gemeenteraad 
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Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 97, laatste alinea van de gemeentewet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 25 april 2006. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 18 
april 2006 

Mogelijke uitbreiding bedrijfsactiviteiten dancing Revolution met een bijkomende weekendnacht 

 
        Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 18 
april 2006 

Kruispunten Bruggestraat-Nieuwstraat en Bruggestraat-11 Julisingel – voorstel veiliger inrichting 
voorafgaand aan definitieve heraanleg bij dorpskernhernieuwing 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij brief van 19 
april 2006 

Aanspreekpunt Lokale economie 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


