
Gemeenteraad 

Zitting van 20 oktober 2015 

Bekendmaking 

 

 
 

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van twintig 

dagen, tot en met 12 november 2015 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 20 oktober 
2015 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 

 

 
Openbare zitting 

Beslissingen 
1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 33 van het Gemeentedecreet. 

MOBILITEIT 

2.  Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Bollewerpstraat 

Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 

3.  Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Doelstraat 

Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 

CULTUUR 

4.  Goedkeuren van het reglement betreffende het tentoonstellen van kunstwerken op openbare 
plaatsen of voor de burger toegankelijke plaatsen 

Beslissing overeenkomstig artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet. 

ALGEMEEN BESTUUR 

5.  Voorlopig vaststellen van de straatnamenlijst en historische info na taalkundige correctie 

Definitief vaststellen van straat- en pleinnamen overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming 
van de namen van de openbare wegen en pleinen. 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

6.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal nv 

betreffende het gebruik van het domein op de linkeroever van het kanaal Roeselare-Leie te 
Ingelmunster en Izegem voor de aanleg van een fiets-en wandelpad en het toekennen van 

beheerstaken 

Beslissing overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

VEILIGHEID 

7.  Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 
2015 houdende goedkeuren van het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties in het geval van gemengde inbreuken 

Bekrachtigen van een beslissing van het schepencollege overeenkomstig artikel 23 van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties. 

EREDIENSTEN 

8.  Verlenen van een gunstig advies inzake de aanvraag tot erkenning van de orthodoxe 

geloofsgemeenschap "Heilige Johannes de Theoloog" te Oostende 

Beslissing overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 september 2005 houdende 
vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende 
erediensten. 

ALGEMENE FINANCIERING 

9.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 

Beslissing overeenkomstig artikel 43, §2 3° van het Gemeentedecreet. 

10.  Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2015/2 

Beslissing overeenkomst artikel 43, §2 3° van het Gemeentedecreet. 



MOBILITEIT 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 14 oktober 

2015 met betrekking tot de aanpak van de trage wegen 

Het betreft een voorstel over de aanpak van de trage wegen. 

PATRIMONIUM 

T2. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Els Leysen, raadslid, bij mail van 14 oktober 

2015 met betrekking tot de aankoop van de Mandelmeersen en het Schuttershuisje 

Het betreft een reeks vragen over de aankoop van de Mandelmeersen en het Schuttershuisje. 

De gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 


