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GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL 

Het lokaal bestuur moet werk maken van een maximale 

toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor 

de bevolking en daarbij bijzondere aandacht besteden aan het 

bestrijden van onderbescherming. Het lokaal bestuur krijgt de 

regierol toegewezen en moet een samenwerkingsverband 

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) realiseren, dat minstens het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), het 

erkende centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende 

diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) 

omvat. De raad verleende principieel goedkeuring tot deelname aan 

het projectdossier Geïntegreerd Breed Onthaal. De 

Dienstverlenende Vereniging Westhoek - welzijnsplatform dient dit 

projectdossier in met het oog op het verkrijgen van de nodige 

subsidies en fungeert als aanspreekpunt voor de Vlaamse 

Overheid. 

 

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT 

De gemeenteraad keurde een aanvullend verkeersreglement goed 

in functie van het verbeteren van de verkeersveiligheid bij het 

kruispunt van de Boescheepseweg met de Casseldreef. De 

beperkte zichtbaarheid langs de Boescheepseweg zou er namelijk 

in combinatie met de soms hoge snelheden van doorgaand verkeer 

langs de Casseldreef tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden. In de 

omgeving van het kruispunt komt een snelheidsbeperking van 50 

km/uur. 

 

GECORO 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 

(GECORO) adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een 

ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete 

uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over 

stedenbouwkundige verordeningen, bezwaarschriften en 

vergunningen. De raad richt een nieuwe GECORO op die in totaal 

13 leden, de voorzitter inbegrepen, bevat. De GECORO bestaat uit 

4 deskundigen (architect, notaris, landmeter en deskundige in de 

materie) en 9 gewone leden (vertegenwoordigers uit diverse 

belangengroepen). Tijdens een volgende zitting van de 

  



gemeenteraad kan tot benoeming van de leden worden 

overgegaan.  

 

RUILING GRONDEN 

In de Kruidenstraat en Netelweg zal bouwmaatschappij De Mandel 

17 huurwoningen slopen en vervangen door 21 nieuwe 

huurwoningen. Ook worden 12 garages gerenoveerd. Na het 

verkrijgen van een gunstig advies van de Vlaamse Maatschappij 

voor Sociaal Wonen (VMSW) worden de bouwwerken aanbesteed. 

Het ontwerp van de nieuwe woningen van architectenbureau Seys 

volgt de rooilijn van de bestaande woningen niet volledig. De nieuwe 

woningen worden voor een deel op grond van de stad gebouwd. 

Anderzijds kan er grond van bouwmaatschappij De Mandel die niet 

meer benut wordt overgedragen worden naar het openbaar domein. 

De gemeenteraad keurde het ontwerp van akte van ruiling goed: 

141 m² privégrond wordt door De Mandel afgestaan aan de stad 

voor opname in het openbaar domein en De Mandel verwerft 71 m² 

openbaar domein. 

  

 


