GEMEENTERAAD VAN
22 ianuari 2018
CENTRUMSTAD

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLU¡TEN

OPENBARE ZITTING
1

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
- De Brokkelhoek (voorheen de Boterhoek)
- VerkeersproblematiekSpoorsingel
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

-

Fietspad spoonruegbedding

Op vraag van mevrouw Lutgarde De Jaeger, gemeenteraadslid namens Groen:
- Parkeervrije markt ook deze zomer
- Vraag om kleiner formaat restafvalzakken
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Autovrije markt
- Cultuurcafé de Bakkerei
Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

-

MUG-heli

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, onafhankelijk:
- Politietoezicht na school op de markt
2.

Mededelingen aan de gemeenteraad

3.

Goedkeuring verslag gemeenteraad van 18 december 2017

4.

Algemene financiering - Welzijnsband Meetjesland
Meerjarenplan 2O'14 - 2022: goedkeuring
Budget 2018: kennisneming.
Goedkeuring van het meerjarenplan2014-2022 en kennisneming van het budget 2018 van de
Welzijnsband Meetjesland.

5.

Algemeen bestuur/vrije tijd
Herbakker - wijziging.

-

samenstelling beheersorgaan van het cultuurcentrum De

Cultuurcentrum De Herbakker - beheersorgaan - wijziging
Verteqenwoordiqer: de heer Philippe Paelman, Blommekens 5, 9900 Eeklo

- wijziging

6.

Algemeen bestuur/vrije tijd - samenstelling beheersorgaan van de bibliotheek
Stedelijke bibliotheek - beheersorgaan - wijziging
Verteqenwoordiqer: de heer Philippe Paelman, Blommekens 5, 9900 Eeklo

7

Wonen en Leven - Vererfpachten stadsgronden nabij hoeve Moeie 49 voor realisatie
ecologisch project - goedkeuring akte van erfpacht.
Goedkeuring akte van erfpacht stadsgronden nabij hoeve Moeie 49 voor realisatie ecologisch
project.

8.

Wonen en Leven - Moeie 49 - verkoop deel van de voormalige hoeve voor realisatie
ecologisch project - goedkeuring akte van verkoop.
Goedkeuring akte van verkoop deel van de voormalige hoeve Moeie 49 voor realisatie ecologisch
project.

9.

- Aanleg van nieuwe wegenis en nutsvoorzieningen door de nv Groep
in de verkaveling nr. V538/1 op de gronden Burgemeester Lionel

Wonen en Leven

Huyzentruyt

Pussemierstraat 155.
Goedkeuring wegenisdossier dat deel uitmaakt van de verkavelingsaanvraag en na definitieve
oplevering over te dragen aan het stadsbestuur.

Volgend agendapunt wordt aan de dagorde toegevoegd:
Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:

10.

Parkeren voor garages door hulpverleners

De raad keurt het principe goed omtrent het invoeren van kortparkeren voor
zorgverstrekkers in Eeklo voor een garagepoort mits toestemming van de eigenaars.
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