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Zitting van 17 september 2019 

 

 

 

 

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 17 september 2019 in uitvoering van artikel 285, §1 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 18 juni 2019 goed. Deze werden opgesteld door de 
algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Kennis nemen van het ontwerp van Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone Midow voor de 

periode 2020-2025 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Met het oog op de coördinatie van de gemeentelijke beleidsvisie inzake veiligheid en het strategisch beleid van de 
politiezone waar onze gemeente deel van uitmaakt, neemt de gemeenteraad kennis van het ontwerp van zonaal 
veiligheidsplan voor de periode 2020-2025. 

3.  Kennis nemen van het rapport van de financieel directeur over de eerste helft van 2019 voor 

de gemeente en het OCMW 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad neemt, overeenkomstig artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur, kennis van dit 
rapport dat in volle onafhankelijkheid door de financieel directeur is opgesteld. 

4.  Goedkeuren van de zaak van de wegen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig het omgevingsvergunningendecreet de zaak van de wegen van het 
verkavelingsdossier met referentienummer OMV_2019030637 goed. Het betreft een verbinding, als trage weg 
ingericht, tussen de Doelstraat en het De Montblancplein. 

5.  Goedkeuren van de zaak van de wegen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig het omgevingsvergunningendecreet de zaak van de wegen van het 
verkavelingsdossier met referentienummer OMV_2019030632 goed. Het betreft een verbinding, als trage weg 
ingericht, tussen de Edelweissstraat en het Robrecht de Friesplein. 



6.  Goedkeuren van een wijziging aan het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 

parkeervakken in de Doelstraat 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig de bepalingen van de wet op de politie van het wegverkeer een 
aanvullend reglement goed, met name een wijziging van de parkeervakken in de Doelstraat. 

7.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een parkeerverbod op 

de N50 ter hoogte van de fietsoversteek 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig de bepalingen van de wet op de politie van het wegverkeer een 
aanvullend reglement goed, met name een parkeerverbod op de N50 ter hoogte van de fietsoversteek. 

8.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een snelheids- en 

tonnagebeperking in de Lendeledestraat 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig de bepalingen van de wet op de politie van het wegverkeer een 
aanvullend reglement goed, met name een snelheids- en tonnagebeperking in de Lendeledestraat. 

9.  Goedkeuren van een gebruiksovereenkomst met Natuurpunt-De Buizerd met betrekking tot 

het natuur-educatief centrum 'Schuttershuisje' 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

In uitvoering van het decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad de gebruiksovereenkomst goed voor 
het Schuttershuisje dat door de gebruiker, zijnde Natuurpunt-De Buizerd, zal uitgebaat worden als natuureducatief 
centrum (NEC). 

10.  Goedkeuren van de cutuurnota van BIE voor de periode 2020-2025 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de cultuurnota van BIE voor de periode 2020-2025. Deze cultuurnota dient als 
aanvraagdocument voor het bekomen van subsidies van de Vlaamse overheid waarmee het regionaal 
samenwerkingsverband BIE kan worden voortgezet. 



11.  Goedkeuren van de wijzigingen in de schoolreglementen van de Gemeentelijke Basisschool De 

Wingerd en de Gemeentelijke BuBaO-school De Zon voor het schooljaar 2019-2020 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, als schoolbestuur van de gemeentelijke basisscholen, de schoolreglementen goed op basis 
van een voorstel uitgewerkt door de koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, OVSG. 

12.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Westtoer voor de periode 2020-2025 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met het autonoom provinciebedrijf Westtoer voor 
de komende legislatuur. Met deze beslissing wordt de continuïteit verzekerd van een samenwerking die al in 2001 
is ontstaan inzake de ontwikkeling van toerisme en recreatie in de regio. 

13.  Vaststellen van het algemeen politiereglement na aanpassing 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt in uitvoering van de Nieuwe Gemeentewet het algemeen zonaal politiereglement goed, na 
aanpassing. Dit reglement is van toepassing over de 5 gemeenten van de politiezone Midow en kwam tot stand, na 
overleg tussen de 5 betrokken gemeenten en de betrokken veiligheidsdiensten. 

14.  Verlenen van advies met betrekking tot de jaarrekening van de kerkfabriek Sint-Amandus 

voor het boekjaar 2018 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig artikel 55 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, geeft de gemeenteraad advies over de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Amandus. De 
kerkfabriek sluit de jaarrekening af met een positief exploitatieresultaat van 14.491,96 euro en een positief 
investeringsresultaat van 229.834,90 euro en bekomt een gunstig advies. 

 

De burgemeester, 

 

 

Kurt Windels 


