
 

 

 
 

Groep:   Derde Raadscommissie 
Datum:  3 mei 2022 

Uur:   22u15  

Plaats:   Dakcafé 
Aanwezig:  K. Byttebier, raadslid - voorzitter 

A. Ronse, S. Demeyer, P. De Coene, schepenen; 
M. Gheysens (online), N. Lybeer, P. Avijn, L. Maddens, N. Maghroud, H. Kints, 

C. Matthieu, M. Cattebeke, L. Claassen, T. Soens, raadsleden 

S. Van Dierdonck - notulist 
Verontschuldigd: J. Deweer, J. de Bethune, R. Deseyn. 

Afwezig:  
Kopie:                --- 

Bijlagen: Brief stadsbestuur Gaselwest, brief Gaselwest aan gemeenten (20210505), 
Brief Gaselwest Distributietarieven, Werkwijze straat-, wijk- en dorpsfeesten 

 
16 - 2022_GR_00070 - Gaselwest - Verslag en toelichting  

 

 
Raadslid K. Byttebier zetelt in het Regionaal Bestuurscomité. Hij geeft mee dat het stadsbestuur, op 

initiatief van raadslid T. Soens en na goedkeuring in de Gemeenteraad van 14 februari 2022, een brief 
verstuurde naar Gaselwest. Deze brief werd in april verstuurd en is op heden zonder antwoord. De 

brief is toegevoegd als bijlage.  

 
Raadslid K. Byttebier verwijst naar de  uitnodiging voor de infovergadering van Gaselwest voor 

gemeenteraadsleden, financieel directeurs en algemeen directeurs op woensdag 25 mei a.s. op 
domein Maelstede, Brugsesteenweg 455 te 8520 Kuurne. Vragen kunnen daar gesteld worden.  

Raadslid K. Byttebier verwijst naar twee brieven van Gaselwest – in bijlage -  met technische uitleg 
rond prijsstellingen. Raadslid K. Byttebier is bereid om na de AV van Gaselwest in een volgende 

raadscommissie of Gemeenteraad  meer toelichting te geven. 

 
 

17 - 2022_GR_00062 - Reglement - Aanpassing subsidiereglement straat, buurt -en 
dorpsfeesten - Goedkeuren  

 

Schepen A. Ronse licht de nota toe.  
Raadslid P. Avijn vraagt verduidelijking bij de afbakening van een straat-, buurt- of dorpsfeest. Welke 

definiëring wordt gebruikt?  Gezien het verschil in financiële steun is het belangrijk dat dit helder is. 
Dit wordt opgevraagd bij de bevoegde diensten. 

 

Geen verdere vragen. 
 

Aanvulling na de raadscommissie: 
De werkwijze voor de toekenning van een subsidie in het reglement straat-, buurt- en dorpsfeesten is 

toegevoegd als bijlage. 
 

18 - 2022_GR_00060 - Straatnaamgeving - Bobijnstraat - Principiële goedkeuring 

 
Schepen A. Ronse licht de nota toe. 

Geen verdere vragen. 

Vergaderverslag 



 

 

 

19 - 2022_GR_00061 - Straatnaamgeving - Draaibankstraat - Principiële goedkeuring  

 
Schepen A. Ronse licht de nota toe. 

Geen verdere vragen. 
 

20 - 2022_GR_00065 - Reglement solidaire kinderopvang - Stedelijk 

ondersteuningsaanbod voor oudergroepen die solidaire kinderopvang organiseren  
 

Schepen P. De Coene licht de nota toe.  
Geen verdere vragen. 

 
 

 

 
De notulist 

 
S. Van Dierdonck 

 

          


