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College van Burgemeester en Schepenen 

31/08/2020 

 

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. 

goedkeuring 

Mens 
2.  Hernieuwing eeuwigdurende vergunning begraafplaats Pollinkhove. 

goedgekeurd 

3.  Gemeentelijke begraafplaats Reninge - concessie urnenkelder. 
goedgekeurd 

4.  Parochie Noordschote - onderhoud kapelletjes n.a.v. de jaarlijkse kapellenommegang. 

5.  KSA Lo startactiviteit - aanvraag gebruik Vateplein, brandweerplein en de Large op 11 

en 12 september 2020. 
goedgekeurd 

6.  KLJ Pollinkhove - toelating organisatie startactiviteit op 13 september 2020. 
goedgekeurd 

7.  Vrije Basisschool Lo-Reninge en Nieuwkapelle, afdeling Reninge - goedkeuring 

prijsofferte busvervoer zwembad. 
goedgekeurd 

8.  Zilvervogel vzw - verlenging gebruik OC Oud Gemeentehuis voor verblijf in het 

dagcentrum. 
goedgekeurd 

9.  Mountainbiketocht De Lovie 12 en 13 september 2020 - toelating plaatsen banner. 
goedkeuring 

Ruimte 
10.  Kennisgeving van aanmaningsbrieven van het departement omgeving, afdeling 

handhaving, met betrekking tot handelingen in strijd met stedenbouwkundige- of 

omgevingsvergunningen.  
kennisname 

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

perceel landbouwgrond, Oostpoeselhoek, kadastraal gekend 4de afd. sectie B, nr 476b, 

477, 478. 
geen opmerkingen 

12.  Toekenning gemeentelijke saneringspremie - woning Middelstraat 34. 
goedgekeurd 

13.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen langs het Lokanaal, ter 

hoogte van de Hullebrugweg- OMV_2020095663 - vaststelling. 
goedgekeurd 

14.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen in de Middelstraat 42, 8647 

Lo-Reninge - OMV_2020044573 - vaststelling. 
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goedgekeurd 

15.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Doelweg 6, 8647 Lo-

Reninge- OMV_2020079903 - vaststelling. 
goedgekeurd 

16.  Opdracht voor het uitvoeren van diverse werken aan wegen - gunning. 
goedkeuring gunning 

Veiligheid 
17.  Provincie West-Vlaanderen - deelname verkeerscampagne 'modder op de weg'. 

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

wielerwedstrijden Gent-Wevelgem op 11 oktober 2020 - wijziging. 
vaststelling 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


