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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 22 juni 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 18 mei 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 verlenging van de toepassingsperiode van het reglement betreffende het 
stimuleren van het fietsgebruik 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt, in uitvoering van het beleidsprogramma voor de lopende legislatuur, het verlengen van de 
toepassingsperiode van het reglement betreffende het stimuleren van het fietsgebruik goed. Het bekomen van een 
fietssubsidie van maximaal 50 euro per persoon voor een gewone fiets of maximaal 100 euro per persoon voor een 
fiets met elektrische aandrijving onder de voorwaarden gesteld in het reglement wordt verlengd tot eind december 
2021. 

3.  Vaststellen van een aanvullend reglement betreffende het invoeren van een fietsstraat in de 
Jan Breydelstraat en het Acaciaplein 

 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 het invoeren van een fietsstraat in de Jan Breydelstraat en het Acaciaplein 
in het kader van het verder verkeersveilig maken van de schoolomgevingen. 

4.  Voorlopig vaststellen van een nieuw straatnaam 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen 
stelt de gemeenteraad een nieuwe straatnaam vast, met name Overmandelpad, een nieuwe trage weg die de 
Beukendreef en de Waterstraat verbindt. Deze voorlopige vaststelling wordt nu onderworpen aan een openbaar 
onderzoek. 

5.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor de aankoop van onroerende goederen  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 41, 11° van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte 
voor de verwerving van een perceel grond goed. Deze verwerving gebeurt om reden van openbaar nut en meer in 
het bijzonder met het oog op de realisatie van een veilige fietsovergang. 



6.  Goedkeuren van de meerjarenplanning van de Interlokale Vereniging Stedelijke 
Kunstacademie Tielt 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van de statuten van de Interlokale vereniging Stedelijke kunstacademie Tielt keurt de gemeenteraad 
de meerjarenplanning voor de periode van 2021 tot en met 2025 goed. 

7.  Goedkeuren van de wijzigingen in de schoolreglementen van de Gemeentelijke Basisschool De 
Wingerd en de Gemeentelijke BuBaO-school De Zon voor het schooljaar 2021-2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, als schoolbestuur van de gemeentelijke basisscholen, de schoolreglementen 2021-2022 
van De Wingerd en De Zon goed op basis van een voorstel uitgewerkt door de koepel van het stedelijk en 
gemeentelijk onderwijs, OVSG. 

8.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 24 juni 2021 van Cipal DV 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Cipal DV van 24 juni 2021 goed en stelt het 
mandaat vast van de vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster overeenkomstig het decreet over het 
lokaal bestuur en de statuten van Cipal DV.  

9.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 29 juni 2021 van de DVV 
Midwest 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van de DVV Midwest van 29 juni 2021 goed en stelt 
het mandaat vast van de vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster overeenkomstig het decreet over het 
lokaal bestuur en de statuten van de DVV Midwest. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


