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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 23 maart 2021 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 Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 
De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 23 februari 2021 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 samenstelling van het lokaal overlegplatform fietsbeleid voor de 
legislatuur 2019-2025 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
De gemeenteraad duidt in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2020 de leden voor het 
lokaal overlegplatform fietsbeleid aan. Naast vertegenwoordigers van de politieke fracties, de participatieraden, de 
scholen en de oudercomités worden 17 geïnteresseerde burgers opgenomen. 

3.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement betreffende parkeerplaatsen voor 
elektrische wagens in de Weststraat 

 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 betrekking tot de Weststraat. Het betreft twee parkeerplaatsen voor elektrische 
wagens op de parking van De Ermitage, Weststraat 55. 

4.  Bekrachtigen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 
2021 betreffende de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius en Soft-Service N.V. voor 
rioleringswerken in de Bruggestraat 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur en de Nieuwe Gemeentewet, bekrachtigt de gemeenteraad 
het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2021 waarbij de 
samenwerkingsovereenkomst met Fluvius en Soft-Service N.V. voor de aanleg van een regenwaterriool in de 
Bruggestraat werd goedgekeurd. 

5.  Goedkeuren van de visie inzake Sociaal Wonen voor de legislatuur 2020-2025 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
De gemeenteraad keurt, in overeenstemming met de regelgeving inzake het lokaal 
woonbeleid, de visie met betrekking tot sociaal wonen goed voor deze legislatuur. Deze visie bundelt de 
standpunten inzake sociale huisvesting, aanbod van sociale huur- en koopwoningen en het beheren van de vraag 
naar sociale woningen. 



6.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor een kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte voor een kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 20 ca gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in een nieuwe 
verkaveling in de Vlasboemstraat. 

7.  Goedkeuren van het verzoek tot erkenning van de sportraad tot participatieraad 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
De gemeenteraad erkent, op zijn verzoek, de sportraad als participatieraad overeenkomstig het gemeentelijk 
participatiereglement. Met deze erkenning verkrijgt de sportraad de in het reglement voorziene voordelen, terwijl 
de sportraad zich engageert tot de opgenomen verplichtingen. 

8.  Goedkeuren van het reglement voor de hondenlosloopweide in de Nijverheidsstraat, na 
aanpassing 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 
De gemeenteraad keurt een voorstel tot aanpassing van het in november goedgekeurd reglement  voor het 
gebruik van de hondenlosloopweide goed. Het betreft een noodzakelijke afstemming van dit reglement op het 
algemeen politiereglement. 

9.  Principieel goedkeuren van het plaatsen van camera's op een specifieke niet besloten plaats 
in de gemeente 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
De gemeenteraad beslist principieel, in overeenstemming met de wet op het politieambt en conform de algemene 
verordening van Europa inzake gegevensbescherming, om vaste veiligheidscamera's in te zetten op het marktplein 
in functie van de handhaving bij evenementen en ter bestrijding van eventuele criminaliteit en openbare overlast, 
na gunstig advies van de korpschef van de politiezone Midow. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


