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Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 1 februari 2021

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2021
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Ten Aerde bvba, vertegenwoordigd door Benny Feys, voor het 

vernieuwen van een voorgevel in de Boomlandstraat 57
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Korneel Vanderstichele, vertegenwoordigd door Lander Casier, voor 

het uitbreiden van een bestaande tuinberging en bouwen van een zwembad in de Rollegemstraat 133
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Gregory Messiaen en Wendy Beddeleem voor het uitbreiden van een 

halfopen woning met leefruimte, bureau en carport in de Amberlaan 20
5. Goedkeuren van een voorlopige straatnaam voor de verkaveling Baluvika
6. Verlenen van een machtiging aan Telenet voor het uitvoeren van kleine werken op het grondgebied van Ledegem 

voor 2021
7. Goedkeuren van de definitieve oplevering naar aanleiding van de onderhoudswerken in de Foncierestraat, 

Rollegemstraat, Stationsstraat, Papestraat, Rollegembosstraat, Denderbellestraat en een deel van de Sint-
Pietersstraat, dienstjaar 2017

8. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 1 voor onderhoudswerken in de Soldatenstraat, Sint-Katherinepad, Sint-
Katherinestraat, Dadizeelsestraat - dienstjaar 2020

9. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 2 voor het profileren van grachten, dienstjaar 2020
10. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 7 en nr. 8 voor afkoppelingswerken van private woningen in de Fabriekslaan 

en Industrieweg
11. Gunnen van de uitbreiding van het abonnement back-up software 
12. Afleveren van een adressenlijst van de kinderen, geboren in 2019, voor GO! Methodeschool Bloei! Ledegem
13. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
14. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname 

van het openbaar domein
15. Goedkeuren van de organisatie, het budget en de tarieven van kleuterkriebels door dienst vrije tijd op dinsdag 13 

april 2021
16. Goedkeuren van de organisatie, het budget en de tarieven van Maksimum paasvakantie door dienst vrije tijd op 8 

en 15 april 2021
17. Principieel goedkeuren van een verlenging van de maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis, met name 

terugbetaling reeds geïnde ontvangsten en kwijtschelding van retributies, huurgelden en concessies
18. Vaststellen van de rechtspositieregeling
19. Kennisnemen van een vrijwillig ontslag 
20. Vacant verklaren van een functie als expert openbare werken en mobiliteit
21. Vacant verklaren van de functies van coördinator voor de gemeentelijke speelpleinwerkingen
22. Aanduiden van een selectiecommissie voor de aanwervingsprocedure van clusterverantwoordelijke mens & 

samenleving
23. Aanduiden van een selectiecommissie voor de aanwervingsprocedure van coördinator personeel & organisatie
24. Goedkeuren van de bestelbonnen
25. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
26. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein in een deel van de Gullegemsestraat vanaf 1 februari 2021 

tot 26 februari 2021 naar aanleiding van openbare werken
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