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College van Burgemeester en Schepenen 

10/02/2020 

 

Besluitenlijst 

 

 

 
Aanwezig:  
Lode Morlion: burgemeester; 

Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen; 

Dirk Ackerman: Algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: 

 

 

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

2.  Goedkeuring lijst van aanrekeningen. 

3.  Green Valley Belgium nv - nieuwe offerte Onze Stad App. 
niet goedgekeurd 

4.  Verwelkoming nieuwe inwoners en huldiging verdienstelijke inwoners op 25 april 2020. 
goedkeuring 

5.  Aankoop archiefdozen - gunning. 
goedgekeurd 

6.  KVLV Reninge - vergoeding gebruik koffieservies. 
goedkeuring 

7.  Heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2019 - 

behandeling bezwaarschrift woning 2de Genielaan 3, kohierartikel 0001. 
ontvankelijk doch ongegrond 

8.  Gemeentepersoneel - gemeentelijke technische dienst, aanwerving jobstudenten 2020. 
er wordt 1 jobstudent aangeworven 

Mens 
9.  Gemeentelijke begraafplaatsen - terugname niet-verlengde concessies.  

goedgekeurd 

10.  Kerkfabriek St. Bartholomeus, Pollinkhove - administratief toezicht beslissingen 

kerkraad 23 januari 2020. 
geen opmerkingen 

11.  Unizo  - ondersteuning campagne 'Winkelhierdag' op 21 maart 2020. 
ondersteuning door publicatie 

12.  PVDA Diksmuide-Veurne-Westkust - aanvraag toelating standplaats voor een marktactie 

tijdens de donderdagmarkt te Lo op 27 februari 2020. 
goedgekeurd 

13.  Minionderneming leerlingen Heilige Familie Ieper - aanvraag toelating standplaats op de 

markt n.a.v. een onderwijsopdracht, markt Lo op 09 april 2020. 
goedgekeurd 

14.  Logo Midden-West-Vlaanderen - deelname 10.000-stappenclash 2020. 
goedgekeurd 

Ruimte 
15.  Grond- en pandendecreet, register van leegstaande gebouwen en woningen - schrapping 

woning Oude Eiermarkt 1. 
schrapping woning 

16.  Grond- en pandenbeleid, register van leegstaande gebouwen en woningen - schrapping 

woning Broekstraat 22. 
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schrapping woning 

17.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Doelweg 7 - 

OMV_2019159932 - vaststelling. 
vaststelling 

18.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Woestenstraat 8 - 

OMV_2019141801 - vaststelling. 
vaststellng 

19.  Cevi - goedkeuring prijsofferte upgrade vergunningen.NET naar versie 2.0. 
goedgekeurd 

20.  Herstel haagaanplanting Zuidschotestraat - aankoop haagplanten, gunning. 
goedgekeurd 

21.  Aansluiting riolering woning Pollinkhovestraat 9 - meerwerken, goedkeuring prijsofferte. 
goedgekeurd 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


