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Aanwezig:
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Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck,
Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte ............................................... Schepenen
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Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Joost Kerkhove, Davine Dujardin, Bart Kindt,
Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno
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Guido De Langhe............................................................................................... Secretaris

34. Voorwerp:

Openbare zitting: tariefbepaling verkoop boeken ‘Erfgoedwandeling, Vensters op het
Verleden - deelgemeenten’ en ‘Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in Waregem,
1922-1977’.
De Raad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 april 2006 waarbij beslist werd
bij de erfgoedwandeling met informatiepanelen een begeleidende publicatie ‘Vensters op het Verleden’ uit te
geven;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 januari 2007 waarbij beslist werd
om ter gelegenheid van Open Monumentendag met als thema ‘Wonen’, een begeleidende publicatie uit te geven
over Waregemse woonwijken;
Overwegende dat er voor het tweede deel van het boek ‘Erfgoedwandeling, Vensters op het Verleden’ (BeverenLeie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve) een speciale verkoopactie ter gelegenheid van de lanceringsdag wordt
gehouden, waarbij de publicatie voor € 7 aan het publiek wordt aangeboden en de twee delen van ‘Vensters op
het Verleden’ samen voor € 12 aan het publiek worden aangeboden.
Overwegende dat na de lanceringsdag het boek ‘Erfgoedwandeling, Vensters op het Verleden’ (Beveren-Leie,
Desselgem en Sint-Eloois-Vijve) tegen de reële kostprijs van € 10 en de twee delen van ‘Vensters op het
Verleden’ samen voor € 18 verkocht zullen worden in het stadhuis;
Overwegende dat er voor het boek ‘Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in Waregem, 1922-1977’ een
speciale verkoopactie ter gelegenheid van de lanceringsdag op Open Monumentendag op 9 september 2007
wordt gehouden waarbij de publicatie voor € 7 aan het publiek wordt aangeboden;
Overwegende dat na Open Monumentendag het boek ‘Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in Waregem,
1922-1977’ tegen de reële kostprijs van € 10 verkocht zal worden in het stadhuis;
Gelet op het verslag van de commissie van 29 mei 2007;
Met eenparigheid/meerderheid van stemmen;
Besluit:
Art. 1: De gemeenteraad stelt de verkoopprijs van het boek ‘Erfgoedwandeling. Vensters op het Verleden’
(deel 2) als volgt vast:
1.

Op de lanceringsdag wordt het boek verkocht tegen de prijs van € 7. Beide delen samen worden op
de lanceringsdag verkocht tegen de prijs van € 12.

2.

Na de lanceringsdag wordt het boek verkocht tegen de prijs van € 10. Beide delen samen worden na
de lanceringsdag verkocht tegen de prijs van € 18.

Art. 2: De gemeenteraad stelt de verkoopprijs van het boek ‘Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in
Waregem 1922-1977’ als volgt vast:
1.

Op de lanceringsdag, ter gelegenheid van Open Monumentendag op 9 september 2007 wordt het
boek verkocht tegen de prijs van € 7.

2.

Na Open Monumentendag wordt het boek verkocht tegen de prijs van € 10.

Art. 3: Deze beslissing werd bekendgemaakt overeenkomstig de art. 186 en 187 van het gemeentedecreet.
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