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College van Burgemeester en Schepenen 

27/01/2020 

 

Besluitenlijst 

 

 

 
Aanwezig:  
Lode Morlion: burgemeester; 

Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen; 

Dirk Ackerman: Algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: 
Johan Matthys: schepen 

 

 

Algemeen beleid 
1.  Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. 

goedgekeurd 

2.  Goedkeuring van lijst aanrekeningen. 

3.  Nieuwjaarsreceptie gemeentepersoneel - medewerking van KVLV Noordschote en 

Landelijke Gilde, vergoeding. 

4.  Vernietiging archiefbescheiden - goedkeuring. 
vernietiging goedgekeurd 

5.  Vernietiging archiefbescheiden - gunning. 
gunning goedgekeurd 

6.  Loods gemeentelijke technische dienst, aanpassingswerken - goedkeuring aankoop 

materialen. 
goedgekeurd 

Mens 
7.  Afgifte grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats - begraafplaats Lo, concessie 

urnenkelder. 
afgifte 

8.  Kerkfabriek St. Barnabas, Noordschote - administratief toezicht beslissingen kerkraad 20 

januari 2020. 
geen bezwaren 

9.  Uitlening hoezen receptietafels - regeling. 
vaststelling 

10.  Provincie West-Vlaanderen - deelname promotieactie 'week van de markt 2020'. 
goedkeuring deelname en vaststelling prijzenpakket 

11.  Vrije basisschool Reninge - toelating organisatie carnavalstoet op 21 februari 2020. 
goedkeuring organisatie 

12.  Poëzietocht basisschool Lo - toelating ophangen gedichtjes op verschillende locaties in 

Lo. 
goedkeuring 

13.  De Lovie - aanvraag sponsoring gastronomisch event 'chefs & students for charity 2020'. 
goedkeuring sponsoring 

Ruimte 
14.  WoonWinkel West - aktename verslag van de stuurgroep van 15 januari 2020. 

aktename 

15.  Aanstelling afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid - verlegging 

Zavelpad, verwerving grond. 
goedkeuring aanstelling 
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16.  Gemeentelijke technische dienst, aankoop koudasfalt Itec Road Repair - goedkeuring 

prijsofferte. 
goedkeuring 

17.  Eetcafé 'bij De Witten' - herplaatsing van 3 aanwijzingsborden. 
goedkeuring 

18.  West-Vlaamse Intercommunale, opmaak verkeersstudie, acties 2020 - goedkeuring 

prijsofferte. 
goedkeuring  

Veiligheid 
19.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. de wielerwedstrijd 

Den Engel op 29 maart 2020. 
vaststelling 

20.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. de 

wielerwedstrijden Gent-Wevelgem op 29 maart 2020. 
vaststelling 

21.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. de 

wielerwedstrijden Bredene Koksijde Classic en Youngster Coast Challenge op 20 maart 

2020. 
vaststelling 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


