Aan de leden van de gemeenteraad

contact david.claus@avelgem.be
datum 14 juni 2022

Betreft: bijeenroeping gemeenteraad

Mevrouw, Mijnheer,
De voorzitter nodigt de gemeenteraad uit op maandag 27 juni 2022, om 19.30 uur in het
gemeentehuis van Avelgem, Kortrijkstraat 8.
AGENDA
Openbare zitting
Bestuur
1.

Goedkeuring verslag - Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

2.

Gemeente - Rapportering opgelegd door het decreet Lokaal Bestuur - aktename

3.

Gemeente - Besluit burgemeester terug openen kunstkerk Bossuit - vaststelling

Welzijn en Burgerzaken
4.

Wonen - Aanvraag verlenging erkenning sociale huisvestingsmaatschappij: stappenplan vorming
woonmaatschappij - advies

Publieke ruimte
5.

Mobiliteit - Rooilijnplan voetweg S21 (Krevelstraat-Koolbroek) - definitieve vaststelling

6.

Mobiliteit - Trajectcontrole N8: verbintenisverklaring - goedkeuring

7.

Ruimtelijke ordening - Definitieve vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Molens T'Kindt - goedkeuring

8.

Ruimtelijke ordening - Bouwen en exploiteren van twee windturbines: toelating wiekoverhang
WT1 over voetwegen S29 en S28 in Bossuit - goedkeuring

9.

Openbare werken - Molenstraat en Beiaarddreef: herinrichting bermen en voetpaden:
lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring

10. Patrimonium - Bouwen nieuw OC Kerkhove: selectieleidraad en publicatieprocedure voor de
aanstelling van een ontwerper - goedkeuring
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Vrije Tijd
11. Jeugd - Aanleg skateterrein op het evenemententerrein: lastvoorwaarden, raming en
gunningswijze - goedkeuring

Om de dossiers online in te kijken op de beveiligde webtoepassing Cobra@home logt u in met uw eID
kaartlezer, It’s me, een beveiligingscode via App of een beveiligingscode via SMS. Graag herinneren
wij u aan het beroepsgeheim en de discretieplicht.

de algemeen directeur
David Claus

de voorzitter
Stijn Decraene
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