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College van Burgemeester en Schepenen 

15/02/2021 

 

Besluitenlijst 

 

 

 
Aanwezig:  
Lode Morlion: burgemeester; 

Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen; 

Dirk Ackerman: Algemeen directeur 

 

 

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

goedgekeurd 

2.  Goedkeuring lijst van aanrekeningen. 
goedgekeurd 

3.  Loods gemeentelijke technische dient, opdracht voor het leveren en plaatsen van 

ledverlichting - gunning. 
goedgekeurd 

Mens 
4.  Markeymolen, onderhoudscontract elektrische laagspanningsinstallatie  - goedkeuring 

prijsofferte. 
goedgekeurd 

5.  De Reninghse Vrienden - toelating organisatie rommelmarkt op 06 juni 2021. 
goedgekeurd onder voorbehoud van de geldende Covid-19 maatregelen 

6.  OC de Zuidhoeve - verklaring maximale bezettingscapaciteit. 
vaststelling 

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

en KSA-lokaal in de Zuidstraat, het bouwen van een gemeenschapssite, perceel 2, 

nieuwbouw - ingebrekestelling van de aannemer. 

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

en KSA-lokaal in de Zuidstraat, het bouwen van een gemeenschapssite, perceel 2, 

nieuwbouw - goedkeuring verrekening 11. 
goedgekeurd 

9.  Damiaanactie - aanvraag standplaats Markt Lo. 
goedgekeurd 

Ruimte 
10.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Pypegale 18 - 

OMV_2020087658 - advies. 

11.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Burgweg 56 - 

OMV_2020126179 - vaststelling. 

12.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Dorpplaats 14 - 

OMV_2020134152 - vaststelling. 

13.  Herstellingswerken aan diverse wegen - goedkeuring verrekening nr. 2. 
goedkeuring verrekening 2 

14.  Gemeentelijke technische dienst, herstel hydromotoren van de borstelmachine - 

goedkeuring prijsofferte. 
goedgekeurd 

15.  Dorpskernvernieuwing Reninge-Noordschote - goedkeuring proces-verbaal van 

definitieve oplevering. 



 

College van Burgemeester en Schepenen – zitting van 15/02/2021   

 

goedgekeurd 

Veiligheid 
16.  Stad Nieuwpoort - toelating doortocht fietsevenement  LCW Belgium op 25 september 

2021. 
goedgekeurd 

17.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. het invoeren van 

een parkeerverbod langs de Steenweg Reninge - Noordschote - kennisname besluit 

burgemeester bij hoogdringendheid. 
aktename 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


