Stad MESEN
Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement IEPER
Zusterstad Featherston (Nieuw-Zeeland)

BEKENDMAKING
DE BURGEMEESTER,
Conform artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
BRENGT TER KENNIS VAN HET PUBLIEK
dat de gemeenteraad op dinsdag 29 juni 2021 is bijeengekomen, en onderstaande besluiten heeft
genomen.
Deze besluiten worden gepubliceerd op de website van de stad Mesen en conform artikel 330 DLB
gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.

LIJST BESLISSINGEN GEMEENTERAAD
1. Mededelingen aan de raad.
2. Goedkeuring verslag en kennisname audioverslag van de vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van 31 mei 2021 wordt na kennisname eenparig goedgekeurd. Er
wordt eveneens kennis genomen van het audioverslag van deze vergadering, waarop geen
opmerkingen worden gemaakt.
3. Ypres Rally : vaststelling van een politieverordening op het schilderen.
De raad stelt eenparig een politieverordening vast op het schilderen naar aanleiding van de Ypres
Rally op 14 augustus 2021.
4. Ypres Rally : vaststelling van een politieverordening op drones.
De raad stelt eenparig een politieverordening vast op het gebruik van drones naar aanleiding van de
Ypres Rally op 14 augustus 2021.
5. Vaststelling van een tijdelijke politieverordening op ambulante handel. verbod op verkoop
en gebruik van dranken in blik en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen ter
gelegenheid van de Renties Ypres Rally.
De raad stelt eenparig een politieverordening vast op ambulante handel. verbod op verkoop en
gebruik van dranken in blik en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen ter gelegenheid van de
Renties Ypres Rally op 14 augustus 2021.
6. Vaststelling van een tijdelijke politieverordening met betrekking tot het gebruik van quads
en vierwielige motorfietsen ter gelegenheid van de Renties Ypres Rally.
De raad stelt eenparig een politieverordening vast op ambulante handel. verbod op verkoop en
gebruik van dranken in blik en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen ter gelegenheid van de
Renties Ypres Rally op 14 augustus 2021.
7. Wijziging van de gemeentelijke politieverordening op het verkeer op de gemeentewegen,
met betrekking tot het parkeren in de Slijpstraat.
De raad wijzigt eenparig de gemeentelijke politieverordening op de gemeentewegen wat de
Slijpstraat betreft. De wijziging betreft het opheffen van het beurtelings parkeren.
8. Goedkeuring van de voorgestelde aanpassingen aan de zonale politieverordening.
Op voorstel van de burgemeester wordt dit punt verdaagd naar een volgende zitting.
9. Goedkeuring van een zonale politieverordening verkeer.
Op voorstel van de burgemeester wordt dit punt verdaagd naar een volgende zitting.

10. CO 7 : kennisname jaarrekening en werkingsverslag 2020.
De raad keurt eenparig het werkingsverslag, de jaarrekening en het verslag van de accountant goed
over het jaar 2020 van het intergemeentelijk cultuuroverleg CO7.
11. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 van de stad Mesen.
De raad stelt eenparig de jaarrekening van de stad Mesen over het boekjaar 2020 vast.
12. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 van het OCMW Mesen.
De raad keurt eenparig het gedeelte van de jaarrekening van het OCMW over het boekjaar 2020
goed.
13. Goedkeuring bijkomende meerwerken voor de uitgevoerde werken in de Rijselstraat.
De raad keurt eenparig bijkomende meerwerken goed voor de uitvoering van werken in de
Rijselstraat voor een bedrag van 44.346,81 euro incl. BTW.
14. Kennisname van het jaarlijks verslag van de algemeen directeur over de stand van zaken
met betrekking tot de organisatiebeheersing.
De raad neemt akte van het jaarlijks verslag van de algemeen directeur over de stand van zaken
met betrekking tot de organisatiebeheersing.
15. Goedkeuring van een naam voor het buurthuis in de Ketelstraat.
De raad besluit eenparig om “’t Keteltje” te geven als naam voor het buurthuis in de Ketelstraat.
16. Vragen en antwoorden.

Conform de bepalingen van het Decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur kan er
inzage gevraagd worden via de gemeentelijke website.
Conform artikel 287 en 332 van het Decreet Lokaal Bestuur kan men tegen bovenstaande besluiten
van de gemeenteraad binnen de 30 dagen na deze bekendmaking beroep aantekenen bij de
toezichthoudende overheid (klik hier )
De algemeen directeur,
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