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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 21 januari 2020 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 17 december 2019 goed. Deze werden opgesteld 
door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  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_2019087903 goed. Het betreft een nieuwe ontsluitingsweg, 
aantakkend op de Hendrik Consciencestraat, naar nieuw te ontwikkelen loten. 

3.  Goedkeuren van het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan (SECAP optie 2) voor 
de groep Klimaatoverleg Midwest 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
De gemeenteraad keurt het duurzaam energie- en klimaatactieplan voor de groep Klimaatoverleg Midwest goed. 
Dit plan werd opgemaakt in uitvoering van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030. Het actieplan 
omvat de acties en maatregelen om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te realiseren, alsook de 
nulmeting, de reductiedoelstelling en de risico- en kwetsbaarheidsanalyse op vlak van klimaat. 

4.  Verlenen van de eretitel van het ambt van raadslid 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 
De gemeenteraad verleent, in uitvoering van het gemeentelijk reglement voor het toekennen van een eretitel als 
raadslid, deze eretitel aan 4 raadsleden die werden voorgedragen door hun fracties en die daarmee instemden. 

5.  Verlenen van de eretitel van het ambt van schepen 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 
De gemeenteraad verleent, in uitvoering van het gemeentelijk reglement voor het toekennen van een eretitel als 
schepen, deze eretitel aan 7 schepenen die werden voorgedragen door hun fracties en die daarmee instemden. 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


