College van Burgemeester en Schepenen
11/02/2019
Besluitenlijst
Aanwezig:
Lode Morlion: burgemeester;
Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen;
Dirk Ackerman: Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Algemeen beleid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
Goedkeuring lijst van aanrekeningen.
Verkiezingen Europees Parlement, federale kamer en de parlementen van gewesten en gemeenschappen op
26 mei 2019 - vaststelling kostprijs digitale kiezerslijst voor de kandidaten.
Euregio Scheldemond - voordracht afgevaardigde in de Scheldemondraad.
Heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2018 - behandeling bezwaarschrift
woning Fintele 4, kohierartikel 0001.
Heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2018 - behandeling bezwaarschrift
woning Willem van Loolaan 12, kohierartikel 0014.

Mens
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Circus Pepino - aanvraag toelating voorstellingen 2020.
Kerkfabriek Sint-Barnabas, Noordschote - administratief toezicht kerkraad 10 januari 2019.
Clock-O-Matic - prijsofferte vervangen klepel van de luidklok in de St. Barnabaskerk te Noordschote.
VTI Poperinge, Centrum Leren & Werken - aanvraag tewerkstellingsplaats.
Logo Midden-West-Vlaanderen - goedkeuring charter voor een gezonde gemeente 2019-2020.
Rotary Club Diksmuide 86XX - medewerking wedstrijd 'be the inspiration'.
Jeugdvoetbal Lo-Reninge - gebruik voetbaldoelen polyvalent terrein Lo.

Ruimte
14. IGS WoonWinkelWest, verdere participatie voor de periode 2020-2025 - principebeslissing.
15. Grond- en pandenbeleid, register van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - vaststelling op te
nemen bedrijfsgebouwen.
16. Opmerkingen i.v.m. de splitsing en verdeling van een onroerend goed - perceel bouwland, gelegen nabij
Pypegale 15, Keure 3de kanton.
17. Opmerkingen ivm de splitsing en verdeling van een onroerend goed - een hoeve en grond, Pypegale 15.
18. Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Oostvleterenstraat 1 - OMV_2018129085 vaststelling.
19. Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Ooststraat 63 - OMV_2018137981 vaststelling.
20. Gemeentelijke technische dienst, opdracht voor het aanbrengen van wegmarkeringen gedurende het
dienstjaar 2019 - gunning.

Veiligheid
21. Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. de wielerwedstrijd Den Engel te Lo
op 31 maart 2019.
22. AMSC Leieland Wervik - toelating tot doortocht en bewegwijzering voor het Tabakstreffen, recreatieve
toerrit voor motoren, op 27 en 28 april 2019.
23. Verkeersveiligheid, aankoop fluohesjes voor de leerlingen van kleuteronderwijs.
24. Mobiel 21 - deelname week van de mobiliteit / autovrije zondag 2019.
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