Gemeenteraad
Agenda 27.05.2021
Geachte,

De heer Pedro Ketels, Voorzitter van de Gemeenteraad, roept de Gemeenteraad bijeen om te vergaderen
op donderdag, 27 mei 2021 om 19u00 in GC Den Tap ter behandeling van onderstaande agenda:

VERKEER EN MOBILITEIT:
1.

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het toelaten van de rechtsafslagbeweging voor
fietsers bij het rode en oranjeverkeerslicht op het kruispunt Hulstemolenstraat en de Rijksweg (N36).

2.

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het toelaten van de rechtsafslagbeweging voor
fietsers bij het rode en oranjeverkeerslicht op het kruispunt Rozebeeksestraat – Meikapelstraat en de
Rijksweg (N36).

3.

Vaststellen reglement voor de inrichting van speelstraten.

OPENBARE WERKEN:
4.

Herasfalteren Dorpsplein : Goedkeuring lastvoorwaarden met raming ten belope van € 65.453,74 (incl.
21% BTW) en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking).

INTERCOMMUNALES:
5.

TMVS dv : Algemene Vergadering op 15.06.2021 : Bespreking van de agenda en bepalen van het
standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden ingenomen :
Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

6.

Psilon : Algemene Jaarvergadering op 16.06.2021 : Bespreking van de agenda en bepalen van het
standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden ingenomen :
Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

7.

Fluvius West : Algemene Vergadering tevens jaarvergadering op 21.06.2021 : Bespreking van de
agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te
worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

SAMENWERKINGSVERBANDEN:
8.

Goedkeuren van de verlenging van de erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen vzw voor de
periode 2022-2027.

ALGEMEEN:
9.

Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.

10. Mondelinge vragen en mededelingen.
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