Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 31 augustus 2020
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 24 augustus 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Ine Schoutteten voor het bouwen van een tuinhuis in de Plaats 32
3. Kennisnemen van een adviesvraag over de omgevingsvergunning van Robert Bostoen over het verbouwen en
exploiteren van een rundvee- en pluimveebedrijf in de Kleine Izegemsestraat 11
4. Weigeren van een omgevingsvergunning aan Debreyne Marc bvba, vertegenwoordigd door Debreyne Marc, voor het
regulariseren van een carport en garages in de Provinciebaan 50
5. Weigeren van een omgevingsvergunning aan Pro Projects bvba, vertegenwoordigd door Dieter Provoost, voor het
bouwen van een carport, een stal voor weidedieren en plaatsen van publiciteitsinrichtingen in de Provinciebaan
69 en 71A
6. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 2 voor afkoppelingswerken private woningen Driepikkelstraat - fase 2
7. Toekennen van een concessie in een urnenveld
8. Ambtshalve schrappen uit de bevolkingsregisters
9. Afleveren van een adressenlijst van meisjes van Sint-Eloois-Winkel en Rollegem-Kapelle, geboren in 2014, voor
Chiro Nele Sint-Eloois-Winkel
10. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
11. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname
van het openbaar domein
12. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het invoeren van een
fietsstraat in de Hugo Verriestlaan, tussen de Sint-Eloois-Winkelstraat en De Kempkens
13. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het invoeren van een
schoolstraat in de Molenstraat
14. Goedkeuren van bijzondere verkeersmaatregelen naar aanleiding van de inhuldiging van het klokkentorentje van
het klooster in de school in Sint-Eloois-Winkel
15. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer op 31 augustus 2020 naar aanleiding van de
inhuldiging van het klokkentorentje van het klooster in de school in Sint-Eloois-Winkel
16. Intrekken van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2017 over
vaststellen van het gebruiksreglement van het gemeentelijk omnisportveld
17. Goedkeuren van het verhuur van sportinfrastructuur
18. Aanwerven van logistiek medewerker - contract van onbepaalde duur in een gereserveerde functie voor personen
met een arbeidshandicap
19. Ten laste nemen van een factuur
20. Ten laste nemen van een factuur
21. Goedkeuren van de bestelbonnen
22. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
23. Vaststellen van het verkoopdagboek
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