
Zitting Gemeenteraad 12/02/2020
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, 
C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, L. Verstraete, 
H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, M. Vermote, 
raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: ;

7. Reglement afhalen gratis strooizout - aanpassing - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien het reglement ‘afhalen gratis strooizout’, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 
13/12/2012(7);

Gezien het strooizout niet langer afgehaald wordt in het containerpark/ recyclagepark, maar 
rechtstreeks in het centraal magazijn van de werkhuizen;

Gezien het strooizout beschikbaar is in zakken en er bijgevolg geen eigen recipiënt moet worden 
meegebracht;

Gezien het voorstel om het reglement aan te passen;

Gezien artikel 41 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist: 
Artikel 1: 

In het reglement ‘afhalen gratis strooizout’, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 
13/12/2012(7) worden in artikel 1 de laatste 2 voorwaarden geschrapt en vervangen door volgende 
tekst:

o “rechtstreeks af te halen in het gemeentelijk centraal magazijn tijdens de openingsuren (van 
maandag tot donderdag van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 17u00, op vrijdag van 8u00 tot 
12u00, uitgezonderd op feestdagen en gemeentelijke sluitingsdagen).”

Artikel 2:
De wijziging bedoeld in artikel 1 treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 3:
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.



Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.

Getekend op origineel door de algemeen directeur wnd., Jurgen Vergauwe en de voorzitter, Tom 
Dedecker.

algemeen directeur wnd. de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker
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