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Gemeenteraad  

04/07/2019 

 

 

Besluitenlijst 

 

 

Aanwezig: Monique Bertier: voorzitter; 

Lode Morlion: burgemeester; 

Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen; 

Frank De Poortere, Anne Vandeputte, Lyn Cailliau, 

Ignace Lootvoet, Jan Deheegher, Isabelle Hennebel, Marie-

Hélène Mabesoone: gemeenteraadsleden; 

Dirk Ackerman: Algemeen directeur 

 

Bijeenroeping overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 

Openbare zitting 

Algemeen beleid 
1.  Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 16 mei 2019. 

 

Ruimte 
2.  Opdrachthoudende vereniging Gaselwest - goedkeuring aanbod openbare verlichting met 

betrekking tot de inbreng van verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en 

kennisneming van het bijhorend reglement. 

 

Algemeen beleid 
3.  Gemeentebestuur Lo-Reninge - vaststelling jaarrekening 2018. 

 

4.  Interlokale vereniging Westhoekpersoneel - goedkeuring van het jaarverslag 2018 en de 

erin vervatte jaarrekening. 

 

5.  OCMW Lo-Reninge - advies jaarrekening 2018. 

 

Mens 
6.  Projectvereniging Achthoek - kennisname werkingsverslag 2018. 

 

7.  Dienstverlenende vereniging Westhoek, stuurgroep Wijk-werken Westhoek - aanduiding 

vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

 Dhr Cornette Wout, schepen, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger en mevr. 

Castryck Lieve, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

 

8.  Platform Westhoek - Vredeshoek - goedkeuring vredesmissie van de Westhoek. 

 Het vredesbeleid wil alle inwoners van de Westhoek, jong en oud, op verschillende 

manieren en niveaus bij haar engagement voor Vrede betrekken: intermenselijk 

(microniveau), op het niveau van groepen en volkeren (macroniveau), op het niveau van 
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de mens ten opzichte van de planeet (ecologie, duurzaamheid). Deze initiatieven moeten 

ook anderen en andere regio’s kunnen inspireren. 

 

Veiligheid 
9.  Algemene politieverordening ter voorkoming van overlast - goedkeuring aanpassing. 

 
De algemene politieverordening ter voorkoming van overlast, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting 

van 01 juli 2010, wordt als volgt gewijzigd: 

 

1.2.6 Vuurwerk 

 

1.2.6.1 Het is verboden, zowel op het openbaar domein als op privaat domein, op binnenplaatsen en op alle 

plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of carbuurkanonnen af te 

vuren. 

De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken of 

carbuurkanonnen af te vuren. 

 

1.2.6.2 Het is verboden, zowel op het openbaar domein als op privaat domein, op binnenplaatsen en op alle 

plaatsen die palen aan de openbare weg, voetzoekers, thunderflashes of knal- en rookbussen te laten 

ontploffen. 

Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan. 

 

2.2.6 Wensballonnen 

 

Het oplaten, zowel op het openbaar domein als ok privaat domein, op binnenplaatsen en op alle plaatsen die 

palen aan de openbare weg, van wensballonnen is verboden. 

Afwijkingen hierop kunnen niet worden toegestaan. 

 

4.7 Verhuring van een goed bestemd voor bewoning 

 

Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis, houdt de verplichting in, 

bij elke officiële of publieke mededeling, het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de 

gemeenschappelijke lasten te vermelden. Het niet of onvolledig naleven door de verhuurder of zijn 

gemachtigde van deze verplichting is een inbreuk. 

 

Interpellaties 
10.  Interpellaties. 

 

Algemeen beleid 
11.  Goedkeuring slotverklaring congres van Vlaamse Plattelandsgemeenten. 

 
De gemeenteraad van Lo-Reninge onderschrijft de slotverklaring van het congres van Vlaamse 

Plattelandsgemeenten, en vraagt met dit plattelandscharter aan de Vlaamse Overheid: 

• meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten door enerzijds het gemeentefonds te herzien 

en anderzijds ecosysteemdiensten te waarderen én te financieren 

• ondersteuning bij dorpskernversterking om de open ruimte in stand te houden en oplossingen te 

bieden voor de sociale verdringing op het platteland 

• een flankerend beleid op maat van het platteland door beter openbaar vervoer en nieuwe 

mobiliteitsvormen te voorzien en door een ruimtelijk beleid met duurzame 

ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland  

• Een onmiddellijke intrekking van de Mobiscore of tenminste een aanpassing van de parameters die 

niet enkel op de steden, maar ook op de kernen van de plattelandsgemeenten aangepast worden.  

 

 

 

Namens de Raad, 
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L. Morlion 

Burgemeester 

 


