
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 8 november 2004 

Telefoon: 051/311301 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 16 november 2004 

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   Goedkeuring graf- en nisconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
    2   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2004 – kennisname 
agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
    3   IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 13 december 2004 – kennisname 
agenda 
    4   Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2004 - 
kennisname agenda, vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger en 
goedkeuring van de statutenwijziging 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    5   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester dd. 25 oktober 2004 houdende 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 30, zondag 31 
oktober en 1 en 2 november 2004 naar aanleiding van Allerheiligen 

BELASTINGEN 

 
    6   Belasting op de afgifte van een elektronische identiteitskaart 



PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 16 november 2004 

Telefoon: 051/311301 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 16 november 2004 

om 20:00 uur 
 
 

Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 97, laatste alinea van de gemeentewet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 16 november 2004. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Rob Kindt, raadslid, bij brief van 9 
november 2004 

Geplande bouw van een pompstation Aquafin in de Mandelmeersen in het grensgebied Oostrozebeke-
Ingelmunster 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 10 
november 2004 

De website www.ingelmunster.be 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
10 november 2004 

Vraag naar meer actieve acties naar aanleiding van de ‘Dag van de Natuur’ 

 
        Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
10 november 2004 

Wateroverlast aan de huizen Kortrijkstraat 150 tot en met 156 

 
        Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
10 november 2004 

Website milieuraad Ingelmunster 

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 



 

  

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 



  

BEGROTING 

 
    7   Goedkeuring begrotingswijziging 2 - dienstjaar 2004 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

 
    8   Verkoop openbaar verlichtingsnet 
    9   Goedkeuring aktes van pachtverbreking met regeling van de vergoeding ingevolge de 
uitvoering van waterbeheersingswerken omgeving Heirweg-Zuid – 2de fase 
   10   Goedkeuring aankoop van een perceel grond met het oog op de realisatie van de 
waterbeheersingswerken omgeving Heirweg-Zuid – 2de fase jegens EH Sabbe D.  

RUIMTELIJKE ORDENING 

 
   11   Opmaak BPA Molenhoek – Goedkeuren ontwerp-contract en wijze van gunnen 

STEDENBOUW 

 
   12   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling Vlasimmo 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
   13   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2004 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
   14   IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 13 december 2004 – aanduiding 
vertegenwoordiger 

ONDERWIJS 

 
   15   Aanstelling van een tijdelijke logopediste met 30 lestijden prestaties bij de 
gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 8 november 2004 tot en met 
22/06/2005, ter vervanging van de titularis met dienstonderbreking wegens bedreigd door 
beroepsziekte en aansluitend bevallingsverlof 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


