
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte, 

 

 

U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 23 maart 2017 

om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

 

 

Volgende punten worden behandeld in openbare zitting : 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering. 

2. Goedkeuring van het parochiekerkenplan. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 27.09.2016 het eerste parochiekerkenplan goedgekeurd. 

Dit plan werd inmiddels volledig herwerkt en voor goedkeuring voorgelegd aan de bisschop. 

De gemeenteraad dient dit plan eveneens goed te keuren. 

3. Buitengewone verbeteringswerken aan Foreest te Horebeke. – Principebeslissing. – 

Machtiging aan het college voor het aanstellen van een ontwerper en veiligheidscoördinator. 

– Vaststellen van de wijze van gunnen van de opdracht. 

Foreest is aan herstelling toe.  De werken worden geraamd op € 82.000.  

Het College vraagt de machtiging om een ontwerper en veiligheidscoördinator aan te stellen. 

Deze opdracht kan worden gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

De werken komen in principe in aanmerking voor trekkingsrechten uit het Plattelandsfonds.  

De trekkingsrechten 2017 worden geraamd op € 102.683 

4. Buitengewone verbeteringswerken aan de Frunte te Horebeke. – Principebeslissing. – 

Machtiging aan het college voor het aanstellen van een ontwerper en veiligheidscoördinator. 

– Vaststellen van de wijze van gunnen van de opdracht. 

De Frunte is eveneens aan herstelling toe.  Deze werken worden geraamd op € 77.000.  

Het College vraagt de machtiging om een ontwerper en veiligheidscoördinator aan te stellen. 

Deze opdracht kan worden gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

De werken komen in principe in aanmerking voor trekkingsrechten uit het Plattelandsfonds.  

De trekkingsrechten 2017 worden geraamd op € 102.683. 



5. Verstrekken van een eenmalige toelage van € 2.000 aan de Verenigde Protestantse Kerk in 

België voor de financiering van de diverse activiteiten in het kader van 450 jaar 

Protestantisme in de Vlaamse Ardennen. 

De VPKB heeft in samenwerking met het gemeente- en provinciebestuur een aantal activiteiten 

uitgewerkt rond het thema Geuzenhoek Horebeke en 450 jaar Protestantisme in de Vlaamse 

Ardennen. Er zijn concerten gepland, de voorstelling van de “Erfgoedbrochure Geuzenhoek”, de 

uitgave van een herdenkingspostzegel,… 

Het college stelt voor een eenmalige toelage te verlenen van € 2.000. 

6. Mondelinge en schriftelijke vragen. 

 

De vergadering zal vervolgens plaatsvinden in geheime zitting. 

 

De secretaris, De burgemeester, 

Freddy De Cuyper Joseph Browaeys.  


