Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 20 januari 2020
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 13 januari 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan nv Groep Huyzentruyt, vertegenwoordigd door Jan Lavens, voor het
bouwen van 6 gekoppelde woningen in de Peereboomstraat 1 t.e.m. 6
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan nv Frans Demuynck en Geert Demuynck voor het bouwen van een
loods in de Tuileboomstraat 17
4. Aktenemen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door Kurt De Buyck, voor het
plaatsen van een keukenuitbouw in de Gullegemsestraat 160
5. Goedkeuren van de overeenkomst met BeheerVisie bv over een gratis testomgeving voor het opvolgings- en
meldingssyteem Reppido
6. Verlenen van een machtiging aan Agentschap Wegen en Verkeer voor het uitvoeren van werken op de
gewestwegen, op het grondgebied van Ledegem, kalenderjaar 2020
7. Verlenen van een machtiging aan Krinkels nv voor het uitvoeren van mobiele werken van categorie 6, in opdracht
van Agentschap Wegen en Verkeer, langs N-wegen op het grondgebied van Ledegem, kalenderjaar 2020
8. Verlenen van een machtiging aan Grondwerken Maes bvba voor het uitvoeren van dringende werken bij defecten
aan Ms en Ls kabels in opdracht van Fluvius, op het grondgebied van Ledegem - kalenderjaar 2020
9. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 2 voor maaien van bermen en grachten, dienstjaar 2019
10. Goedkeuren van de schrapping in het grondeninformatieregister van de risicogrond in de Izegemsestraat
11. Gunnen van meerwerken en een aanvullende opdracht voor het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan "Centrum Oost" met inbegrip van de plan-MER-screening
12. Gunnen van het behandelen van de vochtige muren in kleedkamercomplex Olympic Ledegem
13. Gunnen van het verlengen van het SketchUp Pro onderhoudscontract
14. Jaarlijks afleveren van een adressenlijst van 12- tot en met 18-jarigen voor de dienst vrije tijd
15. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
16. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie
17. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Kerkstraat 3 van 27 januari tot 7 februari
2020 naar aanleiding van openbare werken
18. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer op 22 februari 2020 naar aanleiding van
Aprèsskiro door Chiro Miengelienge
19. Goedkeuren van bijzondere verkeersmaatregelen naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van Bewegingspunt
Ledegem
20. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer op 24 januari 2020 naar aanleiding van een
nieuwjaarsreceptie door Bewegingspunt Ledegem
21. Goedkeuren van de organisatie van verjaardagsfeest Hein Vanneste en toestaan van een afwijking op de
geluidsvoorwaarden
22. Goedkeuren van de organisatie van jeugdauteurslezingen
23. Verlenen van een voorlopige toelating voor de doortocht van de Short Rally Moorslede
24. Goedkeuren van een tussenkomst voor de 65-jarigen Rollegem-Kapelle
25. Goedkeuren van de ondersteuning van de kampioenenviering van Petanque de Vlaschaard
26. Verlenen van een toelage aan buurtwerking Cardijnlaan voor 2020
27. Verlenen van een toelage aan buurtwerking Kapelstraat voor 2020
28. Verlenen van een toelage aan buurtwerking 't Hoekske Olympialaan voor 2020
29. Verlenen van een toelage voor kampvervoer aan Chiro Miengelienge
30. Goedkeuren van het verhuur van socio-culturele infrastructuur
31. Goedkeuren van de bestelbonnen
32. Vaststellen van het verkoopdagboek
33. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
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