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Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 29 juni 2020

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 22 juni 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Fries Deschilder en Silke Deman voor het verbouwen van rijwoning in 

de Stationsstraat 105 
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Fabrice Dewulf voor het renoveren en uitbreiden van een 

ééngezinswoning in de Vlaschaardlaan 35
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Bart Vandenberghe en Lenny Callewaert voor het wijzigen van de 

garage naar slaapkamer en dressing in de Hemelhoek 22
5. Kennisnemen van een adviesvraag over de omgevingsvergunning van Dadimek bvba over het bouwen en 

exploiteren van een pluimveebedrijf in de Sint-Eloois-Winkelstraat 114 - 116
6. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 5 voor afkoppelingswerken van private woningen in de Fabriekslaan en 

Industrieweg
7. Goedkeuren van het ontwerp en de wijze van gunnen voor het hernieuwen van de verzekeringsportefeuille van de 

gemeente en het OCMW
8. Gunnen van de architectuuropdracht voor de nieuwbouw van jeugdhuis Den Chaplin en buurthuis 
9. Gunnen van de levering en implementatie van een softwarepakket voor het coördineren en afhandelen van 

innames openbaar domein en evenementen met koppeling met GIPOD
10. Toekennen van een grafconcessie
11. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
12. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname 

van het openbaar domein 
13. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 24 juni 2020 over bij hoogdringendheid goedkeuren van 

het plaatsen van een terras door Den Traveir
14. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 24 juni 2020 over bij hoogdringendheid vaststellen van 

een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer van 26 juni tot 30 augustus 2020 naar aanleiding van het 
plaatsen van een terras door Den Traveir

15. Goedkeuren van de organisatie van Fietszoektocht door Gezinssport Ledegem op 12 september 2020
16. Goedkeuren van de organisatie van Summerlake van 2 juli tot en met 16 augustus 2020
17. Goedkeuren van de organisatie, het budget en de tarieven van Knutsel Frutsel door de dienst vrije tijd van 13 juli 

tot en met 17 juli 2020
18. Goedkeuren van de organisatie en het budget van Schattenjacht door dienst vrije tijd i.s.m. Unizo Ledegem van 

13 juli tot 16 augustus 2020
19. Verlenen van een toelage aan buurtwerking Olympialaan voor 2020
20. Goedkeuren van het verhuur van socioculturele infrastructuur
21. Goedkeuren van de bestelbonnen
22. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
23. Vaststellen van het verkoopdagboek

Datum publicatie: 30 juni 2020


