Samenvatting van de gemeenteraad van 21 mei 2007


Ontslag Guy Blomme als gemeenteraadslid, aanstelling Steven Léaerts als opvolgend
gemeenteraadslid. Guy Blomme nam ontslag als titelvoerend gemeenteraadslid, maar gezien hij
als OCMW-voorzitter van rechtswege lid van het college is, blijft hij wel in de gemeenteraad,
maar zonder stemrecht.



De raad gaat akkoord met het voorstel tot verlengen van het fietspad in de Keistraat, gedeelte
tussen het bestaande fietspad en de Duivebeek.



De raad verleent goedkeuring aan het voorstel tot het aanbrengen van twee bloembakken en
zes verkeersbakens in de Bommelstraat (gedeelte Zwaluwlaan tot Wielewaalpark). De raming
van de kosten voor een bedrag van 760 euro wordt eveneens goedgekeurd.



De raad verleent gunstig advies aan het inrichtingsplan Parkbos Gent - Oude
Spoorwegbeddding versie november 2006, mits er rekening gehouden wordt met een aantal
suggesties.



Oprichting gemeentelijke commissie voor afvalbeheer: aanduiden afgevaardigden van de
politieke partijen. De commissie afvalbeheer zal aangelegenheden met betrekking tot het
containerpark, huis-aan-huisinzameling, … behandelen en staat in voor de uitvoering van de
beleidsnota ‘gemeentelijk afvalbeleid De Pinte: strategie en visie’.



De raad keurt de wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement voor de
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking goed. Kennisname ledenlijst.



De raad verleent een gunstig advies voor de rekeningen 2006 en 2007 (tot 2007-04-02) en de
kwijting van de schatbewaarder van de Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn.



Goedkeuring nieuwe tarieven gemeentelijke kinderopvang De Speelark (zie
http://speelark.depinte.be).



Goedkeuring gemeentelijk reglement auto- en motorcrossen.

Punten aangevraagd door raadsleden:


Bespreking van een reglement wijkfeestsubsidies. De raad besluit het reglement voor advies
voor te leggen aan de gemeentelijke culturele raad.



Bespreking behoud en renovatie parochiezaal en bijhorende lokalen. Voorstellen: officiële
contactname gemeentebestuur met eigenaar, financiële en structurele samenwerking, oprichting
stuurgroep. De raad gaat akkoord dat het college officieel gesprekken zal voeren met de
eigenaars om alle mogelijke vormen van samenwerking te bespreken. De resultaten hiervan
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.



Gronden gelegen in de Langevelddreef waar vroeger het bedrijf Van Speybroeck - verdaagd



Twee nieuwbouwprojecten (voorheen Pappens tot en met Caresse) - verdaagd

