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Gemeenteraadszitting van 26 mei 2014 
 
 
 
Bestuur 
Het verslag van de zitting van 28 april 2014 werd unaniem goedgekeurd. 
 
Intercommunales 
De Raad heeft unaniem de agenda van de algemene vergadering van De Watergroep, van 
Gaselwest en van Figga goedgekeurd. 
Aansluitend werden volgende personen aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen en 
hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van de gemeenteraad: 

• Raadslid Lieve Kindts als effectief stemgerechtigde vertegenwoordiger en Schepen 
Annicq Verschuere, als raadgevend vertegenwoordiger in de algemene vergadering 
van De Watergroep op 13 juni 2014 

• Schepen Koen Van Steenbrugge als effectief vertegenwoordiger en Burgemeester 
Lieven Vantieghem, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene verga-
dering van Figga op 20 juni 2014 

 
Straatnaamborden (door de NV-A-fractie toegevoegd agendapunt) 
De N-VA-fractie stelt op veel plaatsen in Avelgem de slechte staat van de straatnaamborden 
vast en vraagt om alle straatnaamborden (en bevestigingswijzen) te vernieuwen met het oog 
op uniformiteit en esthetiek. 
De voorzitter stelt dat er andere budgettaire prioriteiten zijn, doch dat borden die stuk zijn of 
niet meer leesbaar zijn zo gauw mogelijk zullen vervangen worden en dat er aandacht zal 
zijn voor een uniforme stijl. 
De NV-A fractie kan zich bij dit antwoord aansluiten en bedankt het college van burgemees-
ter en schepenen om de nodige inspanningen te doen.     
 
Stedenbouw en huisvesting (ter zitting toegevoegd agendapunt) 
Het RUP nr. 6-1 ‘Ter Muncken’ dat in zitting van 31 maart 2014 voorlopig werd vastgesteld 
door de Raad, werd bij hoogdringendheid opnieuw aan de agenda van deze zitting toege-
voegd voor voorlopige vaststelling, ingevolge een administratieve misslag in de procedure. 
De raad heeft dit bijkomend agendapunt goedgekeurd met 16 stemmen voor van de leden 
van de fracties CD&V, sp.a en N-VA en 4 onthoudingen van de leden van de fractie gemeen-
tebelangen. 
 
Brandweer 
De Raad heeft unaniem het vrijwillig ontslag, aangeboden door een lid van de vrijwillige 
brandweerdienst, goedgekeurd.  
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