
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 19 februari 2007 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 27 februari 2007 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

De Voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het 
Gemeentedecreeet, 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 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2007- kennisname 
agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
    2   Figga – Algemene vergadering van 8 maart 2007- kennisname agenda en vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger 
    3   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2007- kennisname agenda 
en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
    4   IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2007- kennisname agenda 
en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

KERKBESTUREN 

    5   Kerkfabriek St. Amand – Advies rekening 2005 
    6   Kerkfabriek O. L. Vrouw – Advies rekening 2005 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    7   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 15 februari 2007 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 24 februari 
2007 n.a.v. een rampoefening 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

    8   Goedkeuring overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden in het kader van het 
Project 96/548B – Ingelmunster: Collector RWZI Ingelmunster-Izegem op het perceel 
grond, eigendom van de gemeente 

RUIMTELIJKE ORDENING 

    9   Vaststelling gemeentelijk plannenregister 
   10   GECORO - Bepaling van de maatschappelijke geledingen 



  

OPENBARE WERKEN 

   11   Heraanleg voetpaden Meulebekestraat – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 
met provinciebestuur West-Vlaanderen 
   12   Onderhoud openbare verlichting - goedkeuring beperkt mandaat kleine 
herstellingswerken 

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

   13   Gaselwest - Voordracht sectorbestuurders voor de sector Tielt 
   14   Gaselwest - Voordracht commissaris 
   15   Gaselwest – Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op de algemene vergaderingen 
   16   Figga – Algemene vergadering van 8 maart 2007 – aanduiding vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 
   17   WVI - Voordracht vertegenwoordiger bij het regionaal comité Roeselare 
   18   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2007 – aanduiding 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
   19   IVIO - Voordracht 2 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur 
   20   IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2007 – aanduiding 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
   21   VMW – Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente in het Provinciaal Comité 
   22   VMW – Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente in het Sectorcomité 
   23   VMW – Aanduiding twee vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene 
vergadering 
   24   HRI – Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente in het Dagelijks Bestuur 
   25   HRI – Aanduiding twee vertegenwoordigers van de gemeente in de Raad van Bestuur 
   26   HRI – Aanduiding vier vertegenwoordigers van de gemeente in de Algemene 
Vergadering 
   27   ERSV West-Vlaanderen vzw – Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente in de 
Algemene Vergadering 
   28   Regionaal Comité ter Bestrijding van de Muskusrat – Regio Roeselare-Tielt - 
Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering 
   29   Waterschap Mandel-Devebeek - Aanduiding effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente in de stuurgroep 
   30   Vereniging voor Openbaar Groen vzw - Aanduiding vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergadering 
   31   Scholengemeenschap G-8 - Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente 
   32   Toerisme Leiestreek vzw - Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente in de 
algemene vergadering 
   33   LOGO vzw - Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene 
vergadering 

BIBLIOTHEEK 

   34   Aanduiding vertegenwoordiging van de politieke strekkingen bij de beheerraad van 
de plaatselijke openbare bibliotheek 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 



  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 22 februari 2007 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 27 februari 2007 

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 27 februari 2007. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 26 
januari 2007 

Mystery shopping. 

 
        Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 26 
januari 2007 

Kerstmarkt Ingelmunster. 

 
        Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 6 
februari 2007 

Ontvoogdingsvoorwaarden. 

 
        Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 9 
februari 2007 

Programmawet. 

 
        Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 15 
februari 2007 

Verkeersveiligheid nieuw deel H Consciencestraat. 

 
        Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 
februari 2007 

Artikel 189 van het Gemeentedecreet en het decreet van 26 maart 2004. 

 



  

        Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 
februari 2007 

De nieuwe Wapenwet. 

 
        Bijkomend punt 8 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 
februari 2007 

De kinderraad. 

 
        Bijkomend punt 9 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 17 
februari 2007 

Voorstel tot herplaatsen van de verlichtingspalen in de H. Consciencestraat, deel Onze Lieve 
Vrouweschool tot H. Consciencestraat nr. 30. 

 
        Bijkomend punt 10 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 19 
februari 2007 

Ondersteuning wijk- en buurtinitiatieven. 

 
        Bijkomend punt 11 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 19 
februari 2007 

Dorpskernhernieuwing te Ingelmunster. 

 
        Bijkomend punt 12 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 20 februari 2007 

Uitbreiding van de waarderingstoelage voor bejaarden naar personen met een handicap. 

 
        Bijkomend punt 13 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
21 februari 2007 

Windenergie. 

 
        Bijkomend punt 14 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
21 februari 2007 

Buitenschoolse kinderopvang, voor, tijdens en na school. 

 
Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 




