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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 22 maart 2022 in uitvoering van artikel 285, §1 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

 

1.  Aanstellen van een als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 na het ontslag van een gemeenteraadslid 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

Mevrouw Sandy Priem nam ontslag uit de gemeenteraad op 19 januari 2021. Na akte te hebben genomen van dit 
ontslag, wordt mevrouw Liesbeth Holvoet, als eerste opvolger verkozen op lijst nr. 1 sp.a+, aangesteld als 
gemeenteraadslid na onderzoek van de geloofsbrieven en nadat ze daartoe de voorgeschreven eed heeft afgelegd. 

2.  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 15 februari 2022 goed. Deze werden opgesteld door 
de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

3.  Voorlopig vaststellen van een rooilijnplan 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 17, §1 van het Decreet houdende de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de 
voorlopige vaststelling van het rooilijnplan 'Ecologisch wandelpad Mandelmeersen'  of het Overmandelpad goed. 

4.  Goedkeuren van de engagementsverklaring inzake het detailhandelsbeleid voor 2022-2025 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt, op verzoek van het Ondernemingscentrum West, de engagementsverklaring waarmee de 
intentie wordt uitgesproken om actief mee te werken aan de handelaarsacties van OC West. Deze 
engagementsverklaring is gelding van 2022 tot en met 2025. 

5.  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 Pastoor Dufortstraat, een nieuwe straat horende bij 
een goedgekeurde verkaveling. Deze voorlopige vaststelling wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. 



6.  Goedkeuren van een bovengebruiksvergunning voor percelen langs de ingeschreven 
waterloop L.7.16 - Bruinbeek 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een aangepaste bovengebruiksvergunning 
goed voor percelen langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek. Het betreft een aanpassing naar aanleiding 
van de eigendomsoverdracht van de betrokken percelen. 

7.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor de verkoop van een onroerend goed 

 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 verkoop van onroerende goederen goed. Het betreft een restperceel in de oksel van het recent aangelegd 
bedrijventerrein 't Bouwke en de Meulebekestraat van 52 ca. 

8.  Goedkeuren van het verzoek tot erkenning van de cultuurraad als participatieraad 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

De gemeenteraad erkent, op zijn verzoek, de cultuurraad als participatieraad overeenkomstig het gemeentelijk 
participatiereglement. Met deze erkenning verkrijgt de cultuurraad de in het reglement voorziene voordelen, terwijl 
de cultuurraad zich engageert tot de opgenomen verplichtingen. 

9.  Goedkeuren van een subsidiereglement voor het stimuleren van het gebruik van herbruikbare 
bekers bij evenementen 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt, in uitvoering van het beleidsprogramma voor de lopende legislatuur, het 
subsidiereglement betreffende het stimuleren van herbruikbare bekers goed. 

10.  Goedkeuren van een aanpassing aan het zalenreglement 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een aanpassing 
aan het algemeen zalenreglement goed. In het bijzonder wordt de wetgeving op de herbruikbare bekers in het 
reglement verwerkt, naast afspraken omtrent de inzet van de technische medewerker. 

11.  Goedkeuren van een aanvullend politiereglement op het sluitingsuur van terrassen op 
openbaar domein en openbare plaatsen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Ter aanvulling op de bepalingen van het algemeen politiereglement keurt de gemeenteraad een aanvullend 
politiereglement goed waarbij een sluitingsuur voor terrassen uitgebaat door de lokale horeca wordt opgelegd. Dit 
sluitingsuur valt om middernacht. 



12.  Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de tweede aanpassing van het 
MJP 2020-2025  

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt het deel van het OCMW met betrekking tot de tweede aanpassing van het meerjarenplan 
2020-2025 goed en stelt op die manier de tweede aanpassing van het meerjarenplan in zijn geheel vast. De 
autofinancieringsmarge in het jaar 2025 bedraagt 227.931 euro en het beschikbaar budgettair resultaat in het jaar 
2025 bedraagt 455.142 euro. 

13.  Verlenen van vrijstelling van de retributie voor de ingebruikname van het openbaar domein 
door terrassen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad verleent, overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur, een vrijstelling van de retributie 
op de ingebruikname van het openbaar domein door terrassen voor het jaar 2022. Tegelijk bekrachtigt de 
gemeenteraad de vrijstelling die eerder werd verleend voor de voorbije boekjaren 2020 en 2021. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


