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BERICHT AAN DE BEVOLKING 
Gemeenteraad 2018-01-25 

Dit bericht moet aangeplakt blijven gedurende minstens twintig dagen 
(artikel 25 § 2 van het Gemeentedecreet) 

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2018 de volgende beslissingen getroffen: 
 
 
1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 

De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 22 februari 2018 

 
 
2 Milieu — Premie isolatie en hoogrendementsglas — Wijziging reglement 

In kader van het burgemeestersconvenant verleent het gemeentebestuur sinds 2016 aanvullend op de 
premie van Eandis een premie voor het plaatsen van hoogrendementsglas en isolatie. Het verlenen 
van premies is nog steeds essentieel om mensen aan te moedigen om duurzame maatregelen te 
treffen. Gezien het aantal premieaanvragen in 2017 vijfmaal hoger lag dan in 2016, is een aanpassing 
van de subsidiebedragen noodzakelijk. 

 
 
3 Milieu — Premie fotovoltaïsche panelen — Wijziging reglement 

In kader van het burgemeestersconvenant verleent het gemeentebestuur sinds 2016 een premie voor 
het plaatsen van fotovoltaïsche panelen. Het verlenen van premies is nog steeds essentieel om 
mensen aan te moedigen om duurzame maatregelen te treffen. Gezien het aantal premieaanvragen in 
2017 tweemaal hoger lag dan in 2016, is een aanpassing van de subsidiebedragen noodzakelijk. 

 
 
4 Milieu — Premie buiten gebruik stellen van stookolietanks — Wijziging reglement 

In kader van het burgemeestersconvenant verleent het gemeentebestuur sinds 2016 premies voor het 
buiten gebruik stellen van stookolietanks. Het verlenen van premies is nog steeds essentieel om 
mensen aan te moedigen om duurzame maatregelen te ondernemen. Gezien het aantal 
premieaanvragen in 2017 driemaal hoger lag dan in 2016, is een aanpassing van de subsidiebedragen 
noodzakelijk. 
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5 Straatnaamgeving – Sparrenlaan – Definitieve toekenning benaming 

De gemeente heeft aan Huysman Bouw een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het realiseren 
van 20 kavels in de woonwijk Kruisbeekveld. De verkaveling voorziet de aanleg van een nieuwe 
verkeersweg. Deze straat krijgt de naam Sparrenlaan. 

 
 

6 Ruimtelijke Ordening – Subsidie kernwinkelgebied — Reglement 

De gemeente biedt in samenwerking met de Vlaamse overheid handelaars in het kernwinkelgebied de 
mogelijkheid om een subsidie te verkrijgen voor enkele aanpassingswerken aan hun handelspand. Het 
reglement geeft het kader aan van deze subsidiëring. 

 
 
Deze beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis. 
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