Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 22 maart 2021
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 15 maart 2021
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Heidi Vandemaele voor het regulariseren van een rundveestal in de
Knokstraat 5
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Joke Vierstraete voor het verbouwen en uitbreiden van een woning in
de Tuileboomstraat 18D
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Kurt Decin en Chiara Vandorpe voor het verbouwen en uitbreiden van
een halfopen woning in de Koning Boudewijnlaan 60
5. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 5 voor het heraanleggen van de voetpaden in de Boomlandstraat,
Gullegemsestraat, Rollegem-Kapelsestraat, Nieuwestraat, Izegemsestraat - dienstjaar 2017
6. Gunnen van planten, plaatsen en onderhouden van bebloeming – kalenderjaar 2021
7. Gunnen van een bijkomende opdracht voor studie en leiding van de onderhoudswerken in de Oekensestraat,
Dorpsplein, Gullegemsestraat, Kloosterstraat, Rollegem-Kapelsestraat en de Kapelstraat
8. Definitief toekennen van een verbeteringspremie voor een woning
9. Goedkeuren van een verzekeringspolis geweld tegen lokale mandatarissen
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 organisatie van Meester op de fiets door VBS De Groeitoren op 27 april 2021 en vaststellen van
een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer
13. Plaatsen van een terras aan brasserie De Velodroom
14. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer op 21 april 2021 naar aanleiding van de
Buitenspeeldag door de dienst vrije tijd
15. Toekennen van een projectsubsidie ontwikkelingssamenwerking
16. Goedkeuren van het verhuur van socioculturele infrastructuur
17. Aanduiden van een selectiecommissie voor aanwervingsprocedure deskundige vrije tijd
18. Vaststellen van de selectieprocedure voor aanwerving deskundige vrije tijd
19. Goedkeuren van de bestelbonnen
20. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
21. Vaststellen van het verkoopdagboek

Datum publicatie: 23 maart 2021

Lijst genomen beslissingen college van burgemeester en schepenen 22 maart 2021

1/1

