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College van Burgemeester en Schepenen 

03/08/2020 

 

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. 

goedgekeurd 

2.  Goedkeuring lijst van aanrekeningen. 
goedgekeurd 

3.  Gemeentepersoneel, Merveillie Danny, technisch beambte openbare werken en 

patrimonium - verlenging arbeidsovereenkomst. 
verlenging contract 

Mens 
4.  Vrije Basisschool Lo-Reninge en Nieuwkapelle, afdelingen Lo en Pollinkhove - 

goedkeuring prijsofferte busvervoer zwembad. 
goedgekeurd 

5.  Vlaams Kampioenschap Peuren - toelating organisatie peurwedstrijd langs de Lovaart op 

07 augustus 2020. 
niet goedgekeurd 

6.  Federatie Schapendrijven België - toelating organisatie wedstrijd schapendrijven op de 

Pereboom 6 op 08 en 09 augustus 2020. 
goedgekeurd 

7.  Van Wilderode Lieve - gidsbeurt administratief centrum op 13 september 2020. 
toelating 

Ruimte 
8.  Definitieve goedkeuring aanvragen betoelaging onderhoud kleine landschapselementen. 

goedkeuring 

9.  Toekenning van een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie, woning 

Tempelare 13. 

10.  omgevingsvergunning met betrekking tot de percelen gelegen te Zuidschotestraat nr 12 

en nr 14 - OMV_2020047137  - vaststelling. 

11.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Weststraat 6 - 

OMV_2020070930 - vaststelling. 

12.  Telenet, toelating uitvoering werken op het openbaar domein - het plaatsen van een 

ondergrondse kabel, Pypegale 15. 
goedgekeurd 

13.  Fluvius, toelating uitvoering werken op het openbaar domein - het vervangen en 

verplaatsen van het distributienet, Pypegale. 
goedgekeurd 

14.  Fluvius, toelating uitvoering werken op het openbaar domein - het aansluiten van een 

netgebruiker, Noordweststraat. 
goedgekeurd 
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Veiligheid 
15.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. het invoeren een 

parkeerverbod in de Brabanthoek. 
vastgesteld 

16.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. de Renties Ypres 

Rally en de Ypres Historic Rally ingericht door de vzw Superstage op 02 oktober 2020. 
vastgesteld 

17.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen met het oog op het 

inrichten van verboden zones n.a.v. de Renties Ypres Rally en de Ypres Historic Rally 

ingericht door de vzw Superstage op 02 oktober 2020.  
vastgesteld 

18.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen met het oog op het 

voorkomen van illegale verkenningen ingevolge de Renties Ypres Rally en de Ypres 

Historic Rally ingericht door de vzw Superstage op 02 oktober 2020. 
vastgesteld 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


