
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 10 juni 2011 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 juni 2011 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

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

BRANDWEER 

1       Openverklaring van het ambt van beroepskorporaal bij het gemeentelijk 
brandweerkorps 

BEGROTING 

2       Goedkeuring budgetwijziging 1 - dienstjaar 2011 

RUIMTELIJKE ORDENING 

3       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zonevreemde bedrijven fase 1 – 
voorlopige vaststelling 

STEDENBOUW 

4       Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit 
– kennisgeving beslissing van de bestendige deputatie 

CULTUUR 

5       Projectvereniging TERF – Kennisgeving van het jaarverslag en de jaarrekening 2010 
6       Gemeentelijk subsidiereglement voor cultuurverengingen 

SPORT 

7       Sport voor Allen-decreet - Goedkeuring tussentijdse evaluatie “Sportbeleidsplan 
2008-2013”  
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Zitting Gemeenteraad 

van 21 juni 2011 

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 21 juni 2011. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 15 juni 
2011 

Handhaving van het algemeen politiereglement ten aanzien van private feesten in openlucht 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij mail van 16 juni 
2011 

Toestand van de Beukendreef 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail van 16 
juni 2011 

Wegversmalling 11 Julisingel 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 16 juni 
2011 

Vakbekwaamheid rijbewijs C – inrichten van cursussen door de gemeente 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 juni 
2011 

Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Leiestreek (2011-2018) van de vzw Toerisme 
Leiestreek 



  

 
Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 juni 
2011 

Situatie leegstaand en verwaarloosd pand 

 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

Yves Vercruysse 
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