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• het voorgestelde tracé en profiel van de nieuw aan te leggen wegenis in de verkave-
ling  

Gemeenteraadszitting van 27 januari 2014 
 
 
Bestuur 
Het verslag van de zitting van 23 december 2013 werd unaniem goedgekeurd. 
 
Personeel 
De herwerking van de lijst van op te nemen feestdagen 2014 voor het personeel van het 
containerpark, omwille van de afstemming van de sluitingsdagen aan de data vermeld op de 
afvalkalender van IMOG, werd unaniem goedgekeurd. 
 
Stedenbouw en huisvesting 
Met betrekking tot de aanvraag van de nv Immo Joost Danneels tot het verkavelen van 
grond in 9 loten, gelegen aan de Kapellestraat te Avelgem (KERKHOVE), keurde de raad met 
17 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a en N-VA en 4 onthoudingen van 
de leden van de fractie gemeentebelangen het volgende goed: 

• het ontwerpdossier voor de uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken in voor-
melde verkaveling, waarvan de kosten volledig ten laste zijn van de verkavelaar. 

 
Veiligheid 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen een politieverordening goedgekeurd naar aan-
leiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op zondag 6 april 2014, met het oog 
op de te nemen veiligheidsmaatregelen voor allerhande randactiviteiten. Alle activiteiten die 
plaatsvinden binnen de veiligheidszones moeten ten laatste op 4 februari aan de burgemees-
ter gemeld worden. 
 
Sport 
De raad keurde de jaarrekening 2013 van de vzw Sportbeheer Avelgem unaniem goed. 
Het bestek en de kostenraming ten bedrage van 30.000 euro voor het afsluiten van een ere-
looncontract met een ontwerper, voor de aanleg van een derde terrein in kunstgras binnen 
het voetbalstadion, werd unaniem goedgekeurd. 
 
Door de N-VA-fractie toegevoegde agendapunten 
Voor het voorstel van de NV-A-fractie tot het vernieuwen van alle straatnaamborden in alle 
straten van groot Avelgem, stemde de raad eenparig in om het punt niet te behandelen. De 
NV-A wenst het punt opnieuw te agenderen op een volgende gemeenteraad en het punt te 
kunnen toelichten, aan de hand van beeldmateriaal. 
 
Over het voorstel van de NV-A-fractie om het oprichten van een Buurt Informatie Netwerk in 
onze gemeente in overweging te nemen, werd er naast wat informatie-uitwisseling niet ge-
stemd door de raad. 
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