
TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 23 APRIL 2018 

 

 

 
OPENBARE ZITTING 

 

DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING 

 

Art. 33 , par 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt .  

‘ Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht 

dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden.  

Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld. 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 

redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad 

worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en 

worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.’ 

Voor wie een e-mail adres heeft werden deze reeds doorgemaild ; voor wie geen e-mail adres bezit, 

 worden deze ontwerp-notulen schriftelijk meegestuurd met de dagorde. 

 

Elk lid van de Raad heeft dus het recht hetzij voor, hetzij tijdens de vergadering, bezwaren tegen de 

redactie in te brengen. Het betreft hier de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 maart 2018. 

 

DAGORDEPUNT 2. WVI. ALGEMENE VERGADERING DD. 24.05.2018. 

 

De algemene vergadering vindt plaats op donderdag 24.05.2018 om 18.30 uur in OC Den Tap, Klerkenstraat 

37, 8920 Langemark-Poelkapelle. 

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 21-12-2017 

2. Verslag van de raad van bestuur 

3. Verslag van de commissaris 

4. Jaarrekeningen 2017 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

6. Mededelingen 

In GR dd. 29.04.2013 werden mevrouw Mieke Syssauw en de heer Vanholme Dirk aangeduid als 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van WVI. 

Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur maakt melding van een onverenigbaarheid tussen het mandaat van 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen en de 

onverenigbaarheden van artikel 436 van het decreet. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd a) de voorgelegde agenda  voor de alg. vergadering dd. 

24.05.2018 van WVI te bespreken en goed te keuren; 

b) onze vertegenwoordiger op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen door de gemeenteraad. 

 

DAGORDEPUNT 3. WVI. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 24.05.2018. 

 

In uitvoering van art. 12 en 13 van de statuten van WVI worden wij uitgenodigd voor deze buitengewone 

algemene vergadering. 

Deze vergadering vindt plaats op donderdag 24 mei 2018 om 19.00 uur in OC Den Tap, Klerkenstraat 37, 8920 

Langemark-Poelkapelle met volgende agenda: 



1) Statutenwijziging 

2) Mededelingen 

De vooropgestelde statutenwijziging vloeit voort uit volgende wettelijke verplichtingen: 

1. Wijziging Decreet Intergemeentelijke Samenwerking (13.05.2016): uittreding provincie.  

2. Vervanging Decreet Intergemeentelijke Samenwerking door nieuw Decreet Lokaal Bestuur 

(22.12.2017): bestuursorganen. 

3. Programmawet (10.08.2015): schrapping dividenduitkering. 

Art. 59 van het DIS maakt melding van onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 

algemene vergaderingen en dat van lid van een ander orgaan en de onverenigbaarheid van art. 48 van het DIS. 

In GR dd. 29.04.2013 werden mevrouw Mieke Syssauw en de heer Vanholme Dirk aangeduid als 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van WVI. 

Voorafgaand aan deze buitengewone alg. vergadering is er een gewone alg. vergadering om 18.30 uur. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd: 

a) de voorgelegde agenda  voor de buitengewone alg. vergadering dd. 24.05.2018 van WVI te bespreken 

en goed te keuren; 

b) onze vertegenwoordiger op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen door de gemeenteraad. 

 

DAGORDEPUNT 4. LEIEDAL. ALGEMENE VERGADERING DD. 29.05.2018. 

 

Op dinsdag 29 mei 2017 om 17.00 uur wordt de Algemene Vergadering van Leiedal georganiseerd in de CUBE 

(Vives), hoek Erasmuslaan-Doorniksesteenweg te Kortrijk. 

Agenda: 

1. Verslag over de Activiteiten en jaarrekening 2017 

Toelichtingen aan de Algemene Vergadering van het Jaarverslag 2017 (bijlage 2) en de balans- en 

Resultatenrekening van het boekjaar 2017 (bijlage 3) alsook van het verslag van de Commissaris- revisor (bijlage 

4). 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2017 

Goedkeuring door de Algemene Vergadering van de Jaarrekening per 31/12/2017 in het kader 

van Artikel 52 van de statuten van Leiedal 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 

Kwijting van de bestuurders en commissaris-revisor in het kader van Artikel 49 van de statuten van Leiedal. 

4. Benoeming bestuurders namens de gemeente Anzegem en de stad Wervik 

Benoeming als bestuurder met stemrecht van de heer Stephan Titeca ter vervanging van de heer Gino 

Devogelaere (namens de gemeente Anzegem) en de heer Geert Bossuyt ter vervanging van de heer Youro 

Casier (namens de stad Wervik) en dit in uitvoering van Artikel 77 I van de statuten van Leiedal. 

5, Voorbereiding verlenging Leiedal ('Leiedal 4.0') 

Toelichting van het inhoudelijk traject en verder verloop van de voorbereiding van de verlenging van Leiedal in 

2019. De voorbereidende besprekingen n.a.v. de verlenging zijn opgenomen in bijlage 8. Het eerste inhoudelijk 

ontwerp is opgenomen in bijlage 7 ('Leiedal 4.0’). De verlenging wordt formeel behandeld op de Algemene 

Vergadering van mei 2019. 

6. Varia 

Aansluitend gaat in de Cube de Ontmoetingsavond van Leiedal door. 

Onze vertegenwoordigers: 

- GR 24.04.2017: mevrouw Bonte-Vanraes Caroline als vertegenwoordiger 

- GR 29.04.2013: de heer Vanholme Dirk als plaatsvervanger 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 

- de voorgelegde agenda te bespreken en goed te keuren. 

- onze vertegenwoordiger als dusdanig te mandateren. 



 

DAGORDEPUNT 5. PSILON. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 19.06.2018. 

 

Met aangetekend schrijven dd. 21.03.2018 worden wij uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering 

van PSILON op dinsdag 19 juni 2018 om 18.30 uur in het onthaalgebouw Horizon, Ambassadeur Baertlaan 5, 

8500 Kortrijk. 

Agenda: 

Enig agendapunt: 

Voorstel tot wijziging van de statuten 

In GR dd. 27.05.2013 werd mevrouw Vanryckegem Griet aangeduid als vertegenwoordiger voor alle algemene 

vergadering van PSILON. 

In GR dd. 29.05.2017 werd mevrouw Bonte-Vanraes Caroline aangeduid als plaatsvervanger voor alle algemene 

vergaderingen van PSILON.  

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 

- deze agenda te bespreken en goed te keuren. 

- onze vertegenwoordiger als dusdanig te mandateren. 

 

DAGORDEPUNT 6. GASELWEST. ALGEMENE VERGADERING DD. 25.06.2018. 

 

Hierbij worden wij, overeenkomstig artikel 24 van de statuten, uitgenodigd voor de Algemene Vergadering 

tevens Jaarvergadering van Gaselwest die zal plaatshebben op maandag 25 juni 2018 om 11.00 uur in het 

Businessgebouw van KSV Roeselare, Diksmuidsesteenweg 374 te 8800 ROESELARE met volgende agenda: 

 

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Gaselwest, zijnde 9 

november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.  

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april 2019 tot 29 maart 

2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport 

met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het 

ondernemingsplan 2019-2024.  

3. Statutenwijzigingen: 

3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en 

passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter 

verantwoording van de wijziging van het doel  

3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.  

4. Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.  

5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij authentieke akte 

vast te stellen.  

6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met 

naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Gaselwest in de nieuwe 

werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.  

7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.  

8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).  

9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.  

10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).  

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 

commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017.  

 



12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met betrekking tot het 

boekjaar 2017.  

13. Statutaire benoemingen.  

14. Statutaire mededelingen.  

- de leden van de regionale bestuurscomités (RBC’s) en bestuurders van Gaselwest kunnen geen 

vertegenwoordiger (effectief / plaatsvervanger)  zijn voor de Algemene Vergadering;  

- de vaststelling van het (inhoudelijk) mandaat van de vertegenwoordigers dient herhaald te worden voor elke 

Algemene Vergadering ingevolge artikel 44 van voormeld decreet.  

Zoals gewoonlijk zullen informatiesessies voor de gemeenteraadsleden ter voorbereiding van deze algemene 

vergadering worden georganiseerd.  

Deze infosessies vinden voor Gaselwest plaats op:  

- woensdag 25 april e.k. in het Domein Maelstede, Brugsesteenweg 455 te Kuurne,  

- dinsdag 8 mei e.k. in het De Lissewal, Bolle Meersstraat 28 te Elverdinge  

(naar keuze) om 18.00 uur. Elke burgemeester / schepen / gemeenteraadslid / gemeentesecretaris / financieel 

beheerder ontving hiervoor een uitnodiging per e-mail. 

Krachtens artikel 60 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking wordt een per mandataris 

geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen overgemaakt. 

In GR dd. 29.05.2017 werd de heer Vlaeminck Tom aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Bonte-

Vanraes Caroline als plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 

- Goedkeuring agenda 

- Verzoek tot verschuiven einddatum van Gaselwest van 9 november 2019 naar 01 april 2019. 

- Voorstel tot verlenging van 01 april 2019 tot en met 29 maart 2037. 

- Goedkeuren statutenwijziging. 

- Vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 

 

DAGORDEPUNT 7. PROTESTANTSE KERK MENEN. BUDGET 2018. KENNISNAME. 

 

Op 29 maart 2018 diende de protestantse kerk Menen het budget 2018 in met volgende cijfers: 

 

  

Exploitatiebijdrage 

2018 volgens 

meerjarenplan 

Exploitatie-

bijdrage 

2018 

Investeringen 

2018 volgens 

meerjarenplan 

Investerings-

toelage 

Doorgeef-

lening 

Protestantse Kerk 29.867,18 29.866,65 0,00 0,00 0,00 

aandeel Menen 25.984,45 25.983,99 0,00 0,00 0,00 

aandeel Wervik 3.882,73 3.882,66 0,00 0,00 0,00 

 

Gezien de gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de in het meerjarenplan opgenomen bedrag, moet 

de gemeenteraad enkel akte nemen van dit budget. De gemeenteraad moet akte nemen binnen de 50 dagen na 

het inkomen van de budgetten. Deze termijn verstrijkt op 18 mei 2018.  

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit budget 2018. 

 

DAGORDEPUNT 8. GBS LAUWE - DE WONDERWIJZER EN GBS REKKEM – BARTHEL. 

OVERSTAP NAAR EEN OPENBAAR ONDERSTEUNINGSNETWERK. BEKRACHTIGING. 

 

Overwegende dat scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs uiterlijk op 30 juni 2017 aan het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten moesten meedelen bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansloten vanaf het 



schooljaar 2017-2018 werd in zitting 12/06/17 van CBS, bekrachtigd in de GR 26/06/17, besloten om aan te 

sluiten bij het regionaal ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen. 

De voorbije maanden werden de openbare netwerken gevormd. 

Begin maart 2018 verscheen de omzendbrief (NO/2017/01) samenstelling ondersteuningsnetwerken in het 

basis- en secundair onderwijs met de richtlijnen voor het melden van de ondersteuningsnetwerken.  

Conform de omzendbrief Het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en in het hoger 

onderwijs moeten alle officiële scholen aansluiten bij een netwerk van het officiële net. Samenwerkingen met 

een ander net kunnen nadien nog afgesproken worden in een samenwerkingsovereenkomst. 

Alle scholen van het gewoon officieel onderwijs dienden voor het overstappen naar een openbaar 

ondersteuningsnetwerk dit uiterlijk 01 maart aan het AGODI te melden. 

De formulieren bevinden zich in het dossier. 

Omdat de timing heel nauw was, maandag verscheen de omzendbrief, de woensdag werden directies en 

schoolbesturen op de hoogte gebracht met een mail, kon volgens het OVSG: de formalisering van deze 

beslissing via het college en de gemeenteraad nog na 01 maart gebeuren. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 

05/03/18: overstap van een regionaal naar een openbaar ondersteuningsnetwerk van de gemeentelijke 

basisscholen, te bekrachtigen. 

 

DAGORDEPUNT 9. REGLEMENT VOOR CULTUURVERDIENSTEN. GOEDKEURING. 

 

Op verzoek van de cultuurraad dd.16/01/2018 werd het reglement voor cultuurverdiensten opgemaakt.  

De stad Menen beoogt door dit reglement inzake cultuurverdiensten het belang van cultuur en kunst in de stad 

te onderkennen en uit te dragen door jaarlijks prijzen voor cultuurverdiensten uit te reiken aan een natuurlijke 

persoon, culturele vereniging of cultureel project in de stad. 

De eerste prijzen voor cultuurverdiensten zullen uitgereikt worden op 23 augustus 2018. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het reglement voor cultuurverdiensten goed te keuren. 

 

DAGORDEPUNT 10. GOEDKEURING REKENING 2017 EN WERKINGSVERSLAG 2017 VAN 

DE GEWESTELIJKE SPORTWERKING (G.S.W.). 

 

Tussen de steden en gemeenten Menen, Ledegem, Lendelede, Wervik en Wevelgem werd er een overeen 

gekomen om een interlokale vereniging op te richten beheerst door de toepasselijke bepalingen van het decreet 

van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.   

De Gewestelijke SportWerking werd heropgericht in 2013.   

De jaarlijkse rekening en het werkingsverslag van het voorgaande werkjaar dient jaarlijks aan de gemeenteraad 

te worden voorgelegd (artikel 17 van de statuten van de vereniging). 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de rekening 2017  en het werkingsverslag 2017 van de 

interlokale vereniging "Gewestelijke SportWerking" of GSW goed te keuren. 

 

DAGORDEPUNT 11. OVERHEIDSOPDRACHT: “VERNIEUWEN VAN DE HUIDIGE 

VIRTUALISATIESERVERS & STORAGE INFRASTRUCTUUR”. VASTSTELLEN WIJZE VAN 

GUNNEN EN GUNNINGSVOORWAARDEN. 

 

Op vraag van de dienst ICT werd in samenwerking met het Economaat een bestek opgemaakt voor het 

vernieuwen van de huidige virtualisatieservers & storage infrastructuur. 

De huidige infrastructuur voor opslag en back-up voldoet op een aantal vlakken niet meer. 

 Capaciteit: Bestanden worden steeds groter en opslagbehoeftes in het algemeen groeien snel. Het 

huidige systeem biedt weinig reserve.  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15069
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15069
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#2
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#2


 Performantie: Gebruikers en applicaties vragen steeds meer toegang tot gegevens. Een snel pad vanaf 

het opslagsysteem naar de eindgebruiker is essentieel. Back-ups moeten snel genomen en teruggeplaatst 

kunnen worden. 

 Continuïteit: Redundantie op alle vlakken op niveau van hardware is nodig om continuïteit te 

waarborgen. Het herstellen van verloren gegevens na een incident moet op een vlotte manier mogelijk 

zijn, om de werking van de diensten zo snel mogelijk terug op te starten. 

 Flexibiliteit: Het huidige opslagsysteem kan in beperkte mate nog uitgebreid worden, maar dat is niet 

aan te raden, gezien de leeftijd van het systeem (dure investering) 

Ook de virtualisatieservers komen dicht bij hun limiet aan. Gezien de leeftijd van deze servers adviseert de 

dienst ICT om deze te vervangen door nieuwe performante servers. 

Procedure:  

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Raming:  

€ 65.000,00 excl BTW 

Ter info: De helft van de investering zal gedragen worden door het OCMW (gesplitste facturatie) 

In het dossier:  

- bestek 2018/720-AV + lijst van de te raadplegen leveranciers. 

Apostille CBS 09.04.2018 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om het dossier 'vernieuwen van de huidige virtualisatieservers & 

storage infrastructuur' voor vaststelling van de wijze van gunning en gunningsvoorwaarden goed te 

keuren. 

 

DAGORDEPUNT 12. AANLEG FIETS- EN WANDELPAD ACHTER MOESKROENSTRAAT 

REKKEM FASE 2. VERREKENING 1. GOEDKEURING. 

 

Lopende de werken van de aanleg van het fietspad en de parking naar de nieuwe inrit van de Gemeentelijke 

Basisschool werd bleken er bijkomende werken noodzakelijk te zijn. 

Het betreft  

-de bijkomende plaatsing en aansluiting van een straatkolk om het regenwater voldoende te kunnen afvoeren 

-de aanpassing naar samenstelling van de steenslagfundering voor de aanleg parking in grasdoorgroeitegels door 

het bijvoegen van draineerlava. Die substantie zorgt voor de opname van water zodat in een natte periode geen 

water op de bovenlaag blijft staan en zo ook dat in droge periodes het gras langer water kan opnemen en dan 

ook langer groen blijft. 

-de wijziging van aanleg van het parkeervak voor personen met een handicap van grasdoorgroeitegels naar 

klinkerverharding  op een zandcementfundering. 

-de aanleg afscheiding tussen de verschillende parkeervakken met gekleurde klinkerstroken 

-het wegwerken op de toegangsweg van op enkele plaatsen kleine verzakkingen waardoor er plaatselijk diende 

geprofileerd te worden om tot een uiteindelijk afgewerkt geheel te komen. 

Deze bijkomende posten zorgden samen voor een verrekening van 4.131,62€ excl BTW. Het oorspronkelijke 

gunningsbedrag was 28.912€ excl BTW, waardoor de verrekening zorgt voor een meerprijs van 14,29%.  

Wegens de overschrijding met meer dan 10% dient deze verrekening door de gemeenteraad goedgekeurd te 

worden. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de voorliggende verrekening nr.1 te willen goedkeuren. 

 

DAGORDEPUNT 13. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET AANLEGGEN 

VAN EEN ZEBRAPAD IN DE MOESKROENSTRAAT TE REKKEM. 

 

Voor de verhoging van de verkeersveiligheid in de omgeving van de gemeentelijke basisschool Barthel te 

Rekkem is het aangewezen een extra gemarkeerde oversteekplaats (zebrapad) te voorzien in de 



Moeskroenstraat. Zo kan ook de nieuwe hoofdtoegang van de school beter ontsloten worden voor zachte 

weggebruikers. De zebrapaden aan het kruispunt met de Elf-Novemberlaan hebben in de huidige situatie geen 

nut meer.  

De wegbeheerder, Agentschap Wegen en Verkeer, heeft een voorstel (in overleg met de dienst en schepen 

Vanholme) opgemaakt rond de locatie van deze oversteekplaats (zie bijlage).  

Uit het voorstel blijkt dat het zebrapad deels op de oprit van de winkels ligt aan de overzijde. Indien de stad de 

locatie goedkeurt, onderneemt AWV de verdere stappen om het zebrapad daar te plaatsen en de nodige 

aanpassingen te doen. 

De aanleg van de oversteekplaats werd principieel goedgekeurd in het schepencollege dd. 5.03.2018, 

agendapunt B42. 

 

Dergelijke maatregelen dienen te worden opgenomen in een aanvullend verkeersreglement. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend ontwerp van aanvullend verkeersreglement te 

willen vaststellen. 

 

DAGORDEPUNT 14.  GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING DD. 26 MAART 2018. 

 

Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de vorige zitting van 26 maart 2018? 

Artikel 33 , laatste alinea van het  Gemeentedecreet luidt als volgt : 

‘ Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en 

worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend. 

 

MENEN, vrijdag 13 april 2018 

namens het College van Burgemeester en Schepenen 

in opdracht 

de stadssecretaris de voorzitter van de gemeenteraad 

E. ALGOET S. CALLEWAERT   


