
Gemeenteraad 
Zitting van 17 september 2019 

20.00 uur 
Agenda 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het Decreet over het Lokaal bestuur, in te lichten over de 
bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis, om over de hiernavolgende punten te 
beraadslagen.  
Wij danken u voor uw stipte aanwezigheid op deze bijeenkomst en heten u alvast van harte welkom. 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Kennisname 

VEILIGHEID 
2.  Kennis nemen van het ontwerp van Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone Midow voor de periode 2020-

2025 

ALGEMENE FINANCIERING 
3.  Kennis nemen van het rapport van de financieel directeur over de eerste helft van 2019 voor de gemeente en 

het OCMW 

Beslissingen 

INFRASTRUCTUREN 
4.  Goedkeuren van de zaak van de wegen 

5.  Goedkeuren van de zaak van de wegen 

MOBILITEIT 
6.  Goedkeuren van een wijziging aan het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de parkeervakken in 

de Doelstraat 

7.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een parkeerverbod op de N50 ter 
hoogte van de fietsoversteek 

8.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een snelheids- en tonnagebeperking in 
de Lendeledestraat 

PATRIMONIUM 
9.  Goedkeuren van een gebruiksovereenkomst met Natuurpunt-De Buizerd met betrekking tot het natuur-

educatief centrum 'Schuttershuisje' 

CULTUUR 
10.  Goedkeuren van de cutuurnota van BIE voor de periode 2020-2025 



ONDERWIJS 
11.  Goedkeuren van de wijzigingen in de schoolreglementen van de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd en de 

Gemeentelijke BuBaO-school De Zon voor het schooljaar 2019-2020 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 
12.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Westtoer voor de periode 2020-2025 

VEILIGHEID 
13.  Vaststellen van het algemeen politiereglement na aanpassing 

EREDIENSTEN 
14.  Verlenen van advies met betrekking tot de jaarrekening van de kerkfabriek Sint-Amandus voor het boekjaar 

2018 

Met de meeste hoogachting, 

De algemeen directeur, 

ir. Dominik Ronse 

 De voorzitter, 

Jean-Pierre Deven 
 


