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Waregem
24 augustus 2018
De burgemeester-voorzitter verzoekt de gemeenteraad van de stad Waregem voor de eerste maal in zitting
te vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op:
dinsdag 04 september 2018 om 19.00 uur
Agenda:

Openbare zitting
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

mededelingen
goedkeuren wijziging bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties voor de overtredingen op stilstaan en parkeren en voor de overtredingen op de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen
onroerende goederen: beëindigen bestaande erfpacht met Ten Anker en vestigen van nieuwe erfpacht
met Helpt Elkander op gronden t.h.v. Zuiderlaan, 8790 Waregem
onroerende goederen: goedkeuren aankoop strook grond nabij de Grote Heerweg, 8791 Waregem voor
de aanleg van een fietspad
onroerende goederen: project Westerlaan - goedkeuren aankoop woning Westerlaan 57, 8790
Waregem
onroerende goederen: goedkeuren afstand van erfdienstbaarheid van openbaar nut t.h.v. hoek
Stormestraat - Verhelststraat, 8790 Waregem
OC Eikenhove, renovatie dak: goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure
stedelijke werkplaats, nieuwe burelen en refter, Lot 1/Ruwbouw: goedkeuren eindafrekening
stedelijke werkplaats, nieuwe burelen en refter, Lot 3/Elektriciteit: goedkeuren eindafrekening
aanleg fietspad Grote Heerweg tussen Barmbeekstraat en Hoonakkerdreef: goedkeuren ontwerp en
plaatsingsprocedure
nutsleidingen: Eandis: goedkeuren programma vervangen verouderde lichtpunten
vaststellen aanvullend verkeersreglement: invoeren verkeersmaatregelen in de Noorderlaan en
Westerlaan
vaststellen aanvullend verkeersreglement: uitbreiden zone 30 in het centrum
vaststellen aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van fietsstraten in
het centrum
opheffen afsprakennota nr. 2015-21 en goedkeuren afsprakennota 2018-44: RUP Mirakelstraat
vaststellen jaarrekening 2017 W13
goedkeuren statutenwijziging W13

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

stedelijk kunstonderwijs: vaststellen te volgen leerplannen i.k.v. het nieuwe decreet DKO
stedelijk kunstonderwijs: wijziging opleidingsstructuur en maximum capaciteit domein beeldende en
audiovisuele kunsten
stedelijk kunstonderwijs: goedkeuren wijzigingen arbeidsreglement
stedelijk kunstonderwijs: goedkeuren wijzigingen academiereglement (schoolreglement)
goedkeuren toelagen
vragen
goedkeuren verslag vorige zitting

Geheime zitting
25.

onroerende goederen: goedkeuren overeenkomst gebruik parking Blauwpoort n.a.v. Waregem Koerse

(get.) Guido De Langhe
Algemeen directeur

(get.) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter-Burgemeester

