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Zitting Gemeenteraad 13/03/2014 

Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; 
 
J. Rommel-Opstaele, burgemeester; 
 
L. Pylyser-Dewulf, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen; 
 
G. Soete, C. De Jonghe, L. Maesen, L. Landuyt, T. Dedecker, F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-
Goemaere, N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, M. D'Hondt, B. 
Ryckewaert, L. Feys-Peelman, Cobbaert Linda, raadsleden; 
 
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter; 
 
J. Duchi, korpschef; 
 
P. Ryckewaert, secretaris; 

Verontschuldigd:  J. Devey, schepen; 
 
G. Verdonck, J.M. Dedecker, C. Niville, raadsleden; 

 

 

13. Architectuurprijs gemeente Middelkerke – wijziging 
wedstrijdreglement – goedkeuring  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 13/09/2007 houdende de goedkeuring van het 
wedstrijdreglement van de Architectuurprijs Middelkerke; 

Overwegende dat het goedgekeurde wedstrijdreglement voorziet in een tweejaarlijkse uitreiking van 
de architectuurprijs; 

Gelet op de besprekingen van het college van burgemeester en schepenen in het kader van het 
budget 2014 waarbij de Architectuurprijs Middelkerke werd behouden met een uitreiking om de drie 
jaar; 

Overwegende dat het bestaande wedstrijdreglement bijgevolg dient aangepast te worden; 

Op voorstel van het college en burgemeester; 

Beslist: {  } 

Artikel 1:  

In het wedstrijdreglement Architectuurprijs Middelkerke, zoals hervastgesteld door de gemeenteraad 
dd. 14/05/2009(40) wordt: 

 In de titel van het reglement het woord ‘tweejaarlijkse’ vervangen door ‘driejaarlijkse’. 

 In artikel 1 het woord ‘tweejarige’ geschrapt en vervangen door het woord ‘driejarige’. 

 In artikel 2, 2
de

 alinea het cijfer 3 vervangen door het cijfer 4. 

 In artikel 3 het woord ‘tweede’ geschrapt en vervangen door ‘derde’. 

Artikel 2:  

Deze wijzigingen treden in werking op 01/01/2014.{  } 

Artikel 3:  

Dit besluit  wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 186 van het Gemeentedecreet. 
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad. 

Getekend op origineel door de secretaris, Pierre Ryckewaert en de voorzitter,.Michel Landuyt 

Voor éénsluidend afschrift opgemaakt op 13/03/2014. 

De secretaris voorzitter 

Pierre Ryckewaert Michel Landuyt 

 

 

 


