










22. Kennisname ontslag Martin Acke als lid van de raad van bestuur van 
COMEET en aanduiden nieuw lid van de raad van bestuur  

De heer Martin Acke, raadslid, werd op 25 februari 2019 verkozen als 
raadgevend lid in de raad van bestuur van de projectverengining voor 
cultuuroverleg Meetjesland (COMEET). 

Hij wenst om professionele redenen echter afstand te doen van dat mandaat 
en vraagt aan de gemeenteraad om een nieuwe vertegenwoordiger aan te 
duiden.  

23. Eigendomsoverdracht wegenis “Trekweg” 

Villabouw Bostoen verzoekt de wegenis “Trekweg” per akte te kunnen 
overdragen aan het gemeentebestuur. Het gaat over:  

Een perceel wegenis met infrastructuurwerken aan de Armand Seghersstraat 
(ter hoogte van de Trekweg) ter plaatse genaamd “De Heide” bekend ten 
kadaster volgens titel van eigendom onder de sectie D, deel van nummer 
765A, volgens vroeger kadaster deel van nummer 765H2, en volgens huidig 
kadaster onder de sectie D, nummer 765T2 P0000, met een grootte volgens 
kadaster van 1.086m² en volgens navermelde meting van 1.154m² 

Een perceel grond, zone voor openbaar nut, aan de Trekweg, ter plaatse 
genaamd “De Heide” bekend ten kadaster volgens titel van eigendom onder de 
sectie D, deel van nummer 765A, volgens vroeger kadaster deel van nummer 
765H2, en volgens huidig kadaster onder de sectie D, nummer 765V2 P0000, 
met een grootte volgens kadaster van 20m² en volgens navermelde meting van 
17m². 

De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.  

24. Vaststellen van de definitieve straatnaam voor de verkaveling ten zuiden 
van de Groenstraat en de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a 

De gemeenteraad ging op 21 oktober 2019 voorlopig akkoord met de naam 
Spoorwegstraat voor de de verkaveling ten zuiden van de Groenstraat en de 
woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a. 

Er werd gedurende dertig dagen een openbaar onderzoek georganiseerd door 
middel van openbare aanplakking aan het gemeentehuis van 14 november 2019 
tot en met 18 december 2019. Ook de bewoners en eigenaars van de woningen 
61 t.e.m. 65a werden aangeschreven. Er werden geen schriftelijke bezwaren 
ingediend.  

De gemeenteraad wordt gevraagd een definitieve beslissing inzake de 
straatnaam te nemen. 

25. Advies van de gemeenteraad aangaande de plaatsing en het gebruik van 
tijdelijke ‘verplaatsbare’ vaste bewakingscamera’s op openbaar domein, 
goedkeuren van het reglement en het samenwerkingsprotocol 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 september 2019 
bevestigd deel te willen nemen aan het cameraplan van IDM in de strijd 
tegen sluikstorten. De gemeente wenst op basis van een beurtrolsysteem één 
mobiele camera te gebruiken op het grondgebied gedurende een drietal 
maanden. De geraamde kostprijs bedraagt jaarlijks 5.424 euro.  

De gemeenteraad wordt om advies gevraagd.  

IDM heeft ondertussen een reglement en samenwerkingsprotocol inzake het 
gebruik van tijdelijke ‘verplaatsbare’ vaste bewakingscamera’s op 
openbaar domein opgesteld. De gemeenteraad wordt om goedkeuring 
gevraagd.  

26. Kennisgevingen  
  




