
VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 FEBRUARI 2018 
 
OPENBARE VEILIGHEID: 
 
1. Adviseren van het plaatsen en gebruiken van vaste en voorlopig vaste (verplaatsbare) 
camera’s op openbare wegen en op plaatsen door afvalintercommunale I.V.I.O. aangeduid. 
De afvalintercommunale I.V.I.O. investeerde in het licht van preventie en opsporing van zwerfvuil 
in een verplaatsbaar camerasysteem dat kan ingezet worden op plaatsen in de gemeente 
Lendelede waar glascontainers staan opgesteld. Vooraleer deze camera’s mogen gebruikt 
worden, moet men eerst een toelating bekomen. In het kader van deze aanvraag moet o.a. de 
gemeenteraad hierover een advies geven. 
 
OPENBARE WERKEN: 
 
2. Aanbrengen fietssuggestiestroken in de Izegemsestraat : Goedkeuren lastvoorwaarden 
en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) – 
raming : 47.190 euro, B.T.W. inclusief. 
In de Izegemsestraat zullen fietssuggestiestroken aangelegd worden zoals in het verleden al 
gebeurde in de Oudstrijderslaan, deel Stationsstraat en deel Winkelsestraat. 
 
PATRIMONIUM: 
 
3. Goedkeuren van de akte van kosteloze overdracht van de wegenis en groenzone van BPA 
Nieuwstraat. 
Zoals gebruikelijk wordt nu door de NV Matexi de wegenis en groenzone van BPA Nieuwstraat 
overgedragen aan de gemeente. Hierdoor wordt de gemeente wegbeheerder en moet zij instaan 
voor het onderhoud,… van deze wegenis. 
 
MILIEU: 
 
4. Voorstel om partner te worden van de statiegeldalliantie. 
Dit voorstel werd verdaagd en zal in een volgende zitting hernomen worden daar er een vraag 
kwam om de tekst aan te passen. 
 
WONEN: 
 
5. Goedkeuren ontwerp van woonbeleidsconvenant voor de realisatie van sociale 
huurwoningen. 
Met de reeds gerealiseerde en geplande sociale woningbouwprojecten zal de gemeente het 
bindend sociaal objectief halen. 
De gemeente wenst echter nog bijkomende sociale huurwoningen te realiseren in samenwerking 
met de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis en hiervoor moet een convenant afgesloten 
worden met de VMSW om ook voor deze bijkomende woningen subsidies te ontvangen. 
Er wordt een aanvraag ingediend voor 13 sociale huurwoningen, rekening houdend met de 
ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Bergkapel (7 sociale huurwoningen) en het bouwen 
van 6 sociale huurappartementen in de Heulsestraat. 
 
ALGEMEEN: 
 
6. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 25.01.2018. 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 25.01.2018 wordt goedgekeurd. 
 
7. Mondelinge vragen en mededelingen. 
 


