
Lijst genomen beslissingen college van burgemeester en schepenen 9 maart 2020 1/1

Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 9 maart 2020

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 2020
2. Afgifte van een vergunning aan de provincie West-Vlaanderen voor het bebossen van agrarisch gebied
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan NV I.L.M., vertegenwoordigd door Hendrik Leroy, voor het slopen van 

2 panden en bouwen van 3 woningen in de Stationsstraat 33, 35 en 37
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Frederik Hanssens en Liesbet Vanclooster voor het uitbreiden van een 

woning met een veranda in de Begijnestraat 53
5. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Dieder Salomez voor het slopen van bestaande bijgebouwen en het 

bouwen van een tuinhuis in de Gullegemsestraat 59
6. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Bram Vandromme en Babette Peelaers voor het bouwen van een 

berging in de Hemelhoek 13D
7. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 6 en nr. 7 voor wegenis- en rioleringswerken in de Fabriekslaan en 

Industrieweg 
8. Kennisnemen van de rapportering over organisatiebeheersing: acties 2019 en planning voor 2020/2021
9. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
10. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelating tot inname van 

het openbaar domein 
11. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Provinciebaan 62 - 64 van 11 tot 20 maart 

2020 naar aanleiding van openbare werken
12. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer op 29 maart 2020 naar aanleiding van het 

schoolfeest door VBS Sint-Eloois-Winkel
13. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer over beperkingen op de ambulante 

activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg, ter gelegenheid van de doortocht 
van de Short Rally Moorslede door autoclub Dadizele op het grondgebied Ledegem op 22 maart 2020

14. Goedkeuren van de organisatie van vinkenzettingen door De Vlaamse Blauwbekken
15. Goedkeuren van de organisatie van Herdenkingsloop Rudy Bekaert door comité Herdenkingsloop Rudy Bekaert
16. Goedkeuren van de organisatie van opening toonzaal door Pro projects BV en toestaan van een afwijking op de 

geluidsvoorwaarden
17. Goedkeuren van de organisatie van Galabal A Gogo door Studentenclub A gogo en toestaan van een afwijking op 

de geluidsvoorwaarden
18. Verlenen van een toelating voor het verkopen van bloemen aan fanfare De Kunst is ons Vermaak
19. Goedkeuren van bijkomende kosten voor de Tiener Techniekacademie 2019
20. Goedkeuren van de ondersteuning van de kampioenenviering van KBC De Toekomst Rollegem-Kapelle
21. Goedkeuren van het verhuur van materiaal via de uitleendienst
22. Beëindigen en goedkeuren van een overeenkomst voor standplaats op de oktoberkermis te Ledegem - kindermolen
23. Kennisnemen van de staat van oninbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven, 

aanslagjaar 2018
24. Kennisnemen van de staat van oninbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven, 

aanslagjaar2019
25. Vaststellen van de staat van onverhaalbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven, 

aanslagjaar 2019
26. Goedkeuren van de bestelbonnen
27. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
28. Vaststellen van het verkoopdagboek
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