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College van Burgemeester en Schepenen 

23/03/2020 

 

Besluitenlijst 

 

 

 
Aanwezig:  
Lode Morlion: burgemeester; 

Johan Matthys, Lieve Castryck: schepenen; 

Dirk Ackerman: Algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: 
Wout Cornette: schepen 

 

 

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

2.  Goedkeuring lijst van aanrekeningen. 

3.  Huisnummering Weststraat 22 - toekenning ingevolge opsplitsing woning. 
vastgesteld 

4.  Gemeentelijke administratie, aankoop van een inbindmachine - goedkeuring prijsofferte 

Unibind. 
goedkeuring 

5.  Realdolmen nv - opzet VPN-oplossing, goedkeuring prijsofferte. 
goedkeuring 

6.  Toekenning overlevingspensioen weduwe gewezen mandataris. 
goedkeuring 

Mens 
7.  Kerkfabriek St. Pieter, Lo - administratief toezicht beslissingen 20 februari 2020. 

aktename 

8.  Masterplan publieke gebouwen en functies, aanpassingswerken op de site hoeve Deman 

en KSA-lokaal in de Zuidstraat, het bouwen van een gemeenschapssite - aansluiting 

elektriciteitsnet, goedkeuring prijsofferte Fluvius. 
goedkeuring 

Ruimte 
9.  Notaris Mourisse, opmerkingen i.v.m. de splitsing en verdeling van een onroerend goed - 

perceel landbouwgrond, Keure 16E kanton (t.h.v. Sint-Corynstraat 3). 
geen opmerkingen 

10.  Notaris Dauw, opmerkingen i.v.m. de splitsing en verdeling van een onroerend goed - 

perceel grond, Halve Reningestraat 7 (lot 2). 
geen opmerkingen 

11.  Notaris Dauw, opmerkingen i.v.m. de splitsing en verdeling van een onroerend goed - 

perceel grond, Halve Reningestraat 7 (lot 3). 
geen opmerkingen 

12.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Pollinkhovestraat 38C - 

OMV_2020026788 - aktename melding. 
aktename 

13.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Burgweg 12A - 

OMV_2020029726 - vaststelling. 
vaststelling 

14.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Weststraat 22 - 

OMV_2019161261 - vaststelling. 
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vaststelling 

15.  Opdracht voor het uitvoeren van diverse werken aan wegen - goedkeuring bestek met 

raming van de kostprijs, vaststelling van de wijze van gunnen en vaststelling lijst van te 

raadplegen ondernemers. 
goedkeuring bestek en vaststelling lijst te raadplegen firma's 

Veiligheid 
16.  MG Car Club Belgium - toelating doortocht toeristische rondrit met oldtimers op 13 

september 2020. 
goedkeuring 

17.  Gemeentebestuur Staden - toelating doortocht fietsroutes LAKOSTA op 18 april 2020. 
goedkeuring onder voorbehoud 

18.  Stadsbestuur Roeselare - toelating doortocht fietsevent 'West-Vlaanderens Mooiste' op 23 

augustus 2020 
goedkeuring 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


