
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 11 april 2011 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 19 april 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 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       IVIO – Algemene vergadering van 16 mei 2011 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
2       WVI – Algemene vergadering van 20 mei 2011 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

BRANDWEER 

3       Hervorming van de civiele veiligheid - operationele prezone van de 
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen - bekrachtigen van de onderliggende overeenkomst 
in het kader van de verlenging van de OPZ overeenkomst in 2011 
4       Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps 
inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2004 – gemeenterekening 2003 – intrekking van de 
beslissing van 15 maart 2011 – nieuwe beslissing 

RUIMTELIJKE ORDENING 

5       Vaststellen van een stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken 
van de woonkwaliteit 
6       Wegenis- en uitrustingswerken verkaveling zijweg Kortrijkstraat – goedkeuring tracé 
van de wegen 

VERKEER 

7       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren 
van beperkt éénrichtingsverkeer in de K. Boudewijnstraat 
8       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren 
van een voorrangswijziging op het kruispunt Nieuwstraat/Doelstraat 
9       Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van een snelheidsbeperking van 
50 km/u in de Krekelstraat 
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PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 14 april 2011 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 19 april 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 19 april 
2011. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 14 
april 2011 

Zwerfkattenproblematiek. 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 14 
april 2011 

Schepen minder. 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 14 april 
2011 

Openbare vuilbakken. 

 

BESLOTEN ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 14 
april 2011 

Terugvorderen onkosten. 

 

Met de meeste hoogachting, 
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