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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 24 januari 2023 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 20 december 2022 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 voor het inrichten van een polyvalente ruimte in het 
schoolgebouw van de Zon 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van architectenkantoor V2 architecten van Rumbeke over het 
ontwerp van de inrichting van een polyvalente ruimte in het schoolgebouw van de Zon. 

3.  Kennis nemen van het ontwerp voor het verbouwen van de sportinfrastructuur 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van architectenkantoor GC-architecten van Meulebeke over het 
ontwerp van de verbouwing van de sportinfrastructuur. 

4.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van een 
parkeerverbod op de Kortrijkstraat (N50) 

 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 parkeerverbod in de Kortrijkstraat (N50) vanaf de 
N50d tot de Lendeledestraat en vanaf Kortrijkstraat 165 tot het kruispunt met de Kweekstraat.  
 

5.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het parkeren op de 
Centrumparking 

 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 parkeren op de Centrumparking. 
Het betreft het verwisselen van 4 parkeerstroken voor mensen met een beperking naar de inritzijde van de 
Centrumparking. 



6.  Definitief vaststellen van een rooilijnplan 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 17, §5 van het Decreet houdende de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de 
definitieve vaststelling van het rooilijnplan ''t Roosje' goed. 

7.  Goedkeuren van de aansluiting bij het Vastgoedinformatieplatform en vaststellen van een 
retributie 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur en op verzoek van 
de Vlaamse overheid, de aansluiting tot het Vastgoedinformatieplatform goed. Dit is een digitaal portaal waar de 
aanvrager van informatie over vastgoed via één eenvoudige weg de nodige info in het kader van een verkoop of 
langdurige verhuur kan opvragen. Tegelijk wordt de retributie voor het bekomen van informatie vastgesteld op 60 
euro per dossier. 

8.  Goedkeuren van de wijziging aan het gemeentelijk reglement voor toekenning van een 
verbeteringspremie voor huurwoningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt een aanpassing goed aan het gemeentelijk reglement voor de toekenning van een 
verbeteringspremie voor huurwoningen van 21 september 2021. Om jhet sociaal karakter van het verhuren van 
woningen te bewaren wordt een gemoduleerde maximumhuurprijs met indexatie opgelegd om voor de premie in 
aanmerking te komen. 

9.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor de aankoop van een onroerend goed 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte voor de aankoop 
van onroerende goederen goed. Deze aankoop gebeurt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder in 
het kader van de uitbreiding van het sportcentrum, voor de aanleg van krachtbalvelden.  

10.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor de aankoop van een onroerend goed 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte voor de aankoop 
van onroerende goederen goed. Deze aankoop gebeurt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder in 
het kader van de uitbreiding van het sportcentrum, voor de aanleg van krachtbalvelden.  

11.  Goedkeuren van de aanpassing aan het gemeentelijk reglement voor de erkenning en 
subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt, in uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur, een aanpassing goed aan het 
gemeentelijk reglement van 22 april 2014 voor de erkenning en subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven. Deze 



aanpassing is het gevolg van een aanvraag tot erkenning van een specifiek soort jeugdwerkinitiatief dat niet in het 
bestaand reglement was voorzien. Tegelijk wordt de vzw Mix Kids als jeugdwerkinitiatief erkend. 

12.  Aanpassen van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt de aanpassingen van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel goed. Het betreft 
een update van de technische bijlage en de toevoeging van twee nieuwe bijlagen betreffende gedragsregels voor 
het gebruik van arbeidsmiddelen en richtlijnen sociale media. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


