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Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 26 april 2021

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2021
2. Aktenemen van een melding van een IIOA klasse 3, ingediend door BSM, vertegenwoordigd door Jeroen 

Beeuwsaert, voor het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor klasse 3 in de Fabriekslaan 20A
3. Aktenemen van een melding van een IIOA klasse 3, ingediend door De Werkwinkel, vertegenwoordigd door 

Matthijs Allegaert, voor het exploiteren van een houtbewerkingsbedrijf in de Groene Jagerstraat 4
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Laurent Monsieurs en Julie Mesdag voor het bouwen van een woning in 

de Terschuerenlaan 27
5. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Siska Beeuwsaert voor het bouwen van een terrasoverkapping op een 

bestaand dakterras van appartement 12C bus 21 in de Gullegemsestraat 8 - 12C
6. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Jolien Cappelle voor het bouwen van een paviljoen voor onthaal en 

ontspanning in de Papestraat 7A
7. Kennisnemen van de definitieve aanvaarding van de straatnaam Hoevelaan
8. Goedkeuren van de voorlopige oplevering van de renovatie van de daken van het Capellehof
9. Opdracht geven aan de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid tot het vestigen van een recht van 

opstal aan de vzw De Paardekoers aan de Steene Molen voor het oprichten van een clublokaal
10. Goedkeuren van verzekeringspolissen
11. Ambtshalve schrappen uit de bevolkingsregisters
12. Jaarlijks afleveren van een adressenlijst van personen waarvan hun woning in Ledegem geregistreerd staat als 

tweede verblijf aan de provincie
13. Jaarlijks afleveren van een adressenlijst van kinderen die recht hebben op het Boekstart-peuterpakket aan de 

bibliotheek
14. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
15. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname 

van het openbaar domein
16. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van Gullegemsestraat, Nieuwestraat, 

Kapelstraat, Rollegem-Kapelsestraat van 26 april tot 28 mei 2021 naar aanleiding van openbare werken
17. Afsluiten kandidatuurlijst voor deskundige IT en communicatie
18. Afsluiten kandidatuurlijst voor deskundige wonen en omgeving
19. Aanwerven van deskundige vrije tijd - contract van bepaalde duur
20. Aanwerven van omgevingsambtenaar - contract van onbepaalde duur
21. Goedkeuren van een arbeidsovereenkomst van coördinator personeel en organisatie
22. Vaststellen van de datum van indiensttreding van clusterverantwoordelijke mens en samenleving
23. Goedkeuren van de bestelbonnen
24. Vaststellen van het verkoopdagboek
25. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
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