College van Burgemeester en Schepenen
09/03/2020
Besluitenlijst

Aanwezig:
Lode Morlion: burgemeester;
Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen;
Dirk Ackerman: Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Algemeen beleid
1.
2.
3.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
Goedkeuring lijst van aanrekeningen.
Burgerzaken: ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
goedkeuring

4.

Ontwikkeling nieuwe huisstijl - goedkeuring logo en baseline.
goedkeuring

5.

Ontwikkeling nieuwe huisstijl - aankoop gadgets.
goedkeuring

Mens
6.

Kerkfabriek St. Pieter, Lo - administratief toezicht beslissingen 18 december 2019.
aktename

7.

Opstart (Pop up) Jeugdhuis Lo-Reninge - aanvraag ondersteuning.
goedkeuring

8.

Gemeentelijke jeugddienst - organisatie blokpunt voor studerende jongeren in 2020.
goedkeuring

9.

Gemeentelijke jeugddienst en sociale dienst - organisatie activiteiten tijdens de week van
de opvoeding 2020.
goedkeuring

10. Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Poperinge - toelating verkoop van rodekruisklevers op
de openbare weg en op de kruispunten n.a.v. de '14-daagse' van het Rode Kruis.
toelating

11. Wandelclub de IJzerstappers - aanvraag subsidie.
goedkeuring

Ruimte
12. Voordracht Pieter Boussemaere omtrent klimaatacties op 11 maart 2020 in het OC Oud
Gemeentehuis - mogelijkheid tot het aanbieden van een drankje.
goedkeuring

13. Fluvius - deelname Earth Hour op 28 maart 2020.
deelname

14. WoonWinkel West - aktename verslag van de stuurgroep van 26 februari 2020.
aktename

15. Prisma Notarissen, opmerkingen i.v.m. de splitsing en verdeling van een onroerend goed
- perceel landbouwgrond, Clamarastraat zn.

Veiligheid
16. AMC Hoppeland Poperinge - toelating tot doortocht en het aanbrengen van
bewegwijzering voor de motorrondrit '3de Benefiettreffen' op 19 april 2020.
toelating
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17. Superstage vzw, Renties Ypres Rally en pres Historic Rally 2020 - voorlopige
goedkeuring klassementsproef op vrijdag 26 juni 2020 en verkenning klassementsproef
op donderdag 25 juni 2020.
goedkeuring

18. Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. de wijkfeesten in
de Albert Dondeynestraat op 28 juni 2020.
vaststelling

Namens het College

L. Morlion
Burgemeester
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