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Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 8 februari 2021

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 1 februari 2021
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Lies Biesbrouck voor het schilderen van gevels of aanbrengen van 

gevelbekleding in de Rollegemstraat 69
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Wim Turkelboom en Mieke Coopman voor het verbouwen en 

uitbreiden van een bestaande woning  in de Rollegemstraat 158
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Arne Decoene voor het regulariseren van een uitbreiding bij een 

ééngezinswoning met handelsruimte in gesloten bebouwing in de Sint-Eloois-Winkelstraat 91
5. Advies met betrekking tot het beroep tegen de omgevingsvergunning van 26 oktober 2020 aan AMG² bv, 

vertegenwoordigd door Jan Ameloot, voor het beperkt ophogen van landbouwgrond in de Sint-Eloois-
Winkelstraat zn

6. Gunnen van het leveren van twee snelheidsinformatieborden
7. Gunnen van uitbreiden TeamViewer abonnement met Monitoring & Asset Management
8. Goedkeuren om de put-optie te lichten zoals opgenomen in de kaderovereenkomst over het collectieve 

investeringstraject en kazerneringsproject van de hulpverleningszone Fluvia
9. Afleveren van een lijst van huwelijksjubilea 2021 voor sp.a en S-plus
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. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van kruispunt Boonhoek, Boomlandstraat en 

Rollegemstraat van 15 tot en met 26 februari 2021 naar aanleiding van openbare werken
13. Kennisnemen van de inname van het openbaar domein in de Groenedreef op 4 februari 2021 naar aanleiding van 

private werken
14. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer op 28 maart 2021 naar aanleiding van de 

doortocht van de wielerwedstrijd Gent - Wevelgem
15. Goedkeuren van de organisatie, het budget en de tarieven van kleuter- en sportkampen door de dienst vrije tijd 

in 2021
16. Principieel goedkeuren van een convenant tussen de gemeente en World Football Association bv met betrekking 

tot de uitbating van een kansspelinrichting klasse IV in de Stationsstraat 44
17. Principieel goedkeuren van een convenant tussen de gemeente en World Football Association bv met betrekking 

tot de uitbating van een kansspelinrichting klasse IV in de Smissestraat 11
18. Goedkeuren van de bestelbonnen
19. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
20. Vaststellen van het verkoopdagboek
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