Samenvatting van de gemeenteraad van 6 maart 2006
De titel van ereschepen wordt toegekend aan de heren Jozef Van der Looven en Etienne Galle. De
titel van eregemeenteraadslid wordt toegekend aan de heer Cyriel Waege.
De raad verleent goedkeuring aan de voorstellen voor het uitbreiden van de openbare verlichting
(drie nieuwe lichtmasten) op de nieuwe parking van de NMBS (in de Groenstraat tussen de twee
sporen). De werken voor een totale kostprijs van 4 365,50 euro (btw inbegrepen) worden
goedgekeurd, voor uitvoering door Imewo nv.
De raad verleent goedkeuring aan de voorstellen voor het ondergronds brengen van het
elektriciteitsnet en het vernieuwen van de openbare verlichting (negen nieuwe lichtmasten) in Den
Beer. De werken voor een totale kostprijs van 9 668,41 euro (btw inbegrepen) voor openbare
verlichting en 5 068,62 euro (vrij van btw) voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet
worden goedgekeurd, voor uitvoering door Imewo nv.
Goedkeuring aankoop meubilair en plaatsen zonnewering voor het politiekantoor.
De raad verleent goedkeuring aan de gunningsdossiers - deel 1 - administratieve bepaling voor ‘De
Woongaard’ - deelproject 2 en ‘Kasteel Viteux en bijgebouwen’ - deelproject 1, het ontwerp van
concessieovereenkomst voor het kasteel Viteux en bijgebouwen en het bijhorende ontwerp van
overeenkomst van de ontwerpopdracht. Goedkeuring mits de wijzigingen, voorgesteld door de
ontwerper en voorgelegd tijdens de zitting, eveneens opgenomen worden.
Kennisname jaarverslag 2005 gemeentelijke MINA-raad (Milieu- en Natuurraad).
De gemeenteraad neemt kennis van het gemeentelijk milieujaarprogramma 2006.
Toewijzing van de studie en het toezicht van de aanpassingswerken voor zaal 1 (spiegenzaal) van
het OCP aan Architectuuratelier bvba.
De gemeenteraad neemt kennis van het werkingsverslag 2005 cultuur en van het actieplan cultuur
2006. U vindt de documenten op deze site bij ‘Beleidsplannen’ - ‘cultuurbeleidsplan’.
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, het OCMW van De Pinte
en Welzijnsoverleg Regio Gent vzw voor procesondersteuning met betrekking tot het lokaal sociaal
beleid.
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege met betrekking tot de overname
van kapitaalsaandelen van de netbeheerder IMEWO en de wijze van financiering.

Punten aangevraagd door raadsleden:
Bespreking stand van zaken bescherming van dorpsgezichten. De hoek Polderdreef - Baron de
Gieylaan staat geklasseerd als dorpsgezicht.
Bespreking beslissingen tijdens het jaar van de provincieraads-, gemeenteraads-en
districtraadsverkiezingen (omzendbrief Minister Keulen d.d. 3 februari 2006).

