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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 21 maart 2023 in uitvoering van artikel 285, §1 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

 

1.  Kennis nemen van het project voor het herbouwen van de Lysbrug 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van De Vlaamse Waterweg NV over het ontwerp van het 
herbouwen van de Lysbrug. 

2.  Kennis nemen van de werking van Cultuur- en erfgoedplatform BIE 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de werking van het Cultuur- en erfgoedplatform BIE. 

3.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 20 maart 2023 houdende vernietiging van 
het besluit van de gemeenteraad van 21 februari 2023 houdende goedkeuren van een kosteloze grondoverdracht. 
De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 21 februari 2023 goed. Deze werden opgesteld door 
de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

H1. Goedkeuren van een overdracht van onroerende goederen, beslissing bij hoogdringendheid 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt, nadat eenparig overeen is gekomen om dit punt voor spoedbehandeling toe te voegen 
aan de dagorde van de gemeenteraad van 21 maart 2023 en in uitvoering van artikel 41, 11° van het Decreet over 
het Lokaal Bestuur, een ontwerpakte goed voor de verkoop van een perceel grond gelegen in de Kortrijkstraat te 
Ingelmunster van 39 m². 

4.  Goedkeuren van het gemeentelijk subsidiereglement voor het verharden van private 
toegangswegen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het Lokaal bestuur, een nieuw 
gemeentelijk subsidiereglement voor het verharden van private toegangswegen goed. In functie van een maximale 
ontharding komen enkel nog waterdoorlaatbare verhardingen voor subsidie in aanmerking. 



5.  Goedkeuren 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, een subsidie goed 
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 zoals gesteld in het reglement. 

6.  Goedkeuren van de aangepaste subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden 
afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad besluit, overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de aangepaste 
subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij 
bestaande particuliere woningen goed te keuren. Er wordt akte genomen van het reglement van Fluvius. Verder 
keurt de gemeenteraad een aanvullende subsidieregeling hierop goed. 

7.  Voorlopig vaststellen van een rooilijnplan 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van artikel 17, §1 van het Decreet houdende de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de 
voorlopige vaststelling van het rooilijnplan voor de herbouw van de Lysbrug goed. 

8.  Goedkeuren van de aansluiting bij het leersteuncentrum Boost  

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad, handelend als inrichtende macht van het gemeentelijk onderwijs, keurt, overeenkomstig de 
bepalingen van het Leersteundecreet, de samenwerking met het leersteuncentrum Boost goed. Dit 
leersteuncentrum vervangt vanaf 1 september 2022 het huidige ondersteuningsnetwerk voor het bijzonder 
onderwijs. 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Liesbeth Holvoet, raadslid, per mail van 15 maart 
2023, met betrekking tot het plaatsen van een bankautomaat in de stationsbuurt 

De gemeenteraad, op voorstel van de fractie Vooruit, vraagt bij unanimiteit dat het schepencollege alle 
mogelijkheden onderzoekt om in de vernieuwde stationsbuurt een bankautomaat te integreren, maar zonder 
kosten voor de gemeente. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


