
 

GEMEENTERAAD VAN 26 SEPTEMBER 2016 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 252, §1 van het gemeentedecreet 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 29 augustus 

2016. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 29 

augustus 2016. 

 

O.P.2. Grondafstand. Verkaveling Bockstal. Bepaling grondafstand op 8m van 

de overkant van de Sparrebosstraat (lot 5 op het verkavelingsontwerp). 

 

De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van het tracé in de Sparrebosstraat. 

 

O.P.3. Dienst Vrije Tijd en Welzijn. Sportinfrastructuur onderwijsinstellingen. 

Overeenkomst m.b.t. de terbeschikkingstelling aan derden. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een overeenkomst, af te sluiten tussen het 

gemeentebestuur en de beide lagere scholen op het grondgebied, met 

betrekking tot de terbeschikkingstelling van de schoolsportinfrastructuur aan 

externe sportverenigingen. De overeenkomst strekt er concreet toe dat de 

scholen hun schoolsporthal buiten de schooluren ter beschikking stellen aan 

erkende verenigingen, voor minimaal hetzelfde aantal uren als de scholen zelf 

gebruik maken van de gemeentelijke sporthal. 

 

O.P.4. Dienst Vrije Tijd en Welzijn. Gebruikersovereenkomst 

voetbalinfrastructuur. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van gebruikersovereenkomst met 

betrekking tot de voetbalinfrastructuur langsheen de Kapelstraat. De 

overeenkomst zal worden afgesloten tussen ERCH en het gemeentebestuur, 

onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van een aanpassing van de 

beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het autonoom 

gemeentebedrijf.  ERCH wordt integraal verantwoordelijk voor het beheer, met 

inbegrip van de verhuur, en het onderhoud van deze infrastructuur. 

 

O.P.5. Mobiliteit. Blauwe zone Sohieparking.  Goedkeuring aanvullend 

verkeersreglement. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het opnemen van de Sohieparking, begrensd 

door de J. Denayerstraat en de F. Sohiestraat, in de bestaande blauwe zone. 

 

 



O.P.6. Secretaris. Algemene vergadering Eandis Assets. Herziening besluit 29 

augustus 2016. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de intrekking van de gemeenteraadsbeslissing 

van 29 augustus 2016 betreffende onder meer de aanvaarding van toetreding 

van een B1 deelnemer zoals voorgesteld door Eandis Assets. De raad beslist de 

gemeentelijke afgevaardigde opdracht te geven de voorgestelde agendapunten 

niet goed te keuren. 

 

 

 


