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

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Jolien Vandoorne voor het verbouwen van een woning in de 

Molenstraat 20
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Huis Maria Ledegem nv voor het bouwen van een automatenshop in de 

Rollegemstraat 173 en 175
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Brecht Craeymeersch en Justien Lescouhier voor een zonevreemde 

functiewijziging van 2 bijgebouwen (waarvan 1 te verbouwen) en aanpassen van verharding in de 
Lendeleedsestraat 24

5. Gunnen van het leveren en plaatsen van gevelbekleding aan het KSA-gebouw te Sint-Eloois-Winkel.
6. Gunnen van vernieuwen dak Den Traveir
7. Gunnen van het vernieuwen van dakbedekking judolokaal sporthal Sint-Eloois-Winkel
8. Gunnen van een bijkomende opdracht voor onderhoudswerken in de Soldatenstraat, Sint-Katherinepad, Sint-

Katherinestraat en Dadizeelsestraat - dienstjaar 2020
9. Ambtshalve schrappen uit het vreemdelingenregister
10. Ambtshalve schrappen uit het vreemdelingenregister
11. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
12. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname 

van het openbaar domein
13. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van Provinciebaan 98-100 van 20 februari tot en 

met 31 maart 2021 naar aanleiding van openbare werken
14. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van Groene Jagerstraat op 5 maart 2021 naar 

aanleiding van openbare werken
15. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van Stationsstraat 33 van 1 tot en met 10 maart 

2021 naar aanleiding van private werken
16. Goedkeuren van de gewijzigde inname van het openbaar domein ter  hoogte van kruispunt Boonhoek, 

Boomlandstraat, Rollegemstraat van 19 tot en met 30 april 2021 naar aanleiding van openbare werken
17. Verlenen van een voorlopige toelating voor de 1ste Short Rally van Moorslede
18. Goedkeuren van het lidmaatschap van VRP
19. Goedkeuren van de exitstrategie en de handleiding dienstverlening administratief personeel - tijdelijke 

maatregelen coronacrisis
20. Vaststellen van het organogram
21. Kennisnemen van het rapport van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de 

evolutie van de budgetten voor het 4de kwartaal 2020
22. Goedkeuren van de bestelbonnen
23. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
24. Vaststellen van het verkoopdagboek
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