
Provincie Arrondissement GEMEENTE 

WEST-VLAANDEREN TIELT 8710  WIELSBEKE 

Uittreksel uit de notulen van het autonoom gemeentebedrijf 

raad van bestuur 

ZITTING VAN 30 APRIL 2020 

 

Aanwezig: Jan Stevens, voorzitter; 

Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, Carlos Verbrugghe, 

Guido Callewaert, Frédéric Depypere, Emilie Clinckemaillie, Ellen Rogge, 

Geert Snoeck, AGB-bestuursleden; 

Rachida Abid, voorzitter BCSD/AGB-bestuurslid; 

Bruno Debrabandere, secretaris 

Verontschuldigd: Mia Deloddere, Rik Buyse, Jan De Potter, Caroline Lannoo, Filip Dinneweth, 

Vincent Herman, Griet Ameye, Benedikt Planckaert, Wout Verheye, 

Frank Soetaert, AGB-bestuursleden 

Afwezig:  
Dossierbeheerder: Sven Vanrietvelde 

 

Goedkeuring gemeentelijk reglement ter ondersteuning van buurtfeesten 

De raad van bestuur, 

Gelet op de verschillende organisaties van buurtfeesten in de gemeente Wielsbeke; 

Gelet dat in het gemeentelijk reglement betreffende de gemeentelijke uitleendienst opgenomen is dat 

organisaties van buurtfeesten gratis materiaal kunnen aanvragen; 

Gelet dat deze initiatieven ook financieel kunnen gesteund worden; 

Gelet op het voorstel voor ‘Gemeentelijk reglement ter ondersteuning van buurtfeesten’; 

Gelet dat een officieel advies rond dit reglement werd aangevraagd aan de gemeentelijke cultuurraad; 

Gelet op het positief advies dat werd gegeven door de cultuurraad, besproken in hun zitting van 9 

maart 2020, waarbij wordt aangeraden volgend artikel aan te vullen aan het reglement:  

‘Art.8: De aanvraag dient ten laatste drie maanden voor aanvang van het evenement te worden 

ingediend’ 

Gelet op het aangepast reglement ter ondersteuning van buurtfeesten; 

Gelet op de beslissing van het AGB directiecomité van 25 maart 2020 om dit reglement te laten 

goedkeuren door de raad van bestuur van het AGB; 

Gelet dat de raad van bestuur wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Enig artikel: Het ‘Gemeentelijk reglement ter ondersteuning van buurtfeesten’ wordt goedgekeurd. 

 

Aldus gedaan en goedgekeurd. 

Namens de raad van bestuur - AGB: 

Bij bevel: 

get. Bruno Debrabandere get. Jan Stevens 

Secretaris 

 Voorzitter 

Voor eensluidend uittreksel: 

Bij bevel: 

Bruno Debrabandere Jan Stevens 

Secretaris Voorzitter 
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