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 het college van burgemeester en schepenen is bijeengekomen op maandag 11 januari 2021 en
onderstaande besluiten heeft genomen.
Deze besluiten worden gepubliceerd op de website van de stad Mesen.
LIJST BESLISSINGEN SCHEPENCOLLEGE
1.Goedkeuring verslag vorige zitting.
2. Nieuwe website – goedkeuring gunning.
2b. Deelopdracht website (licenties-recurrent) : goedkeuring gunning.
3. Vervangen betonplaten muur op het kerkhof – goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
4. Verlenen van toelating voor het gebruik van gemeentelijke culturele infrastructuur.
5. Bespreking van de aanvraag voor de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt.
6. Hulpverleningszone Westhoek – verdeling kosten – federale criteria. Brief aan de minister van
Binnenlandse Zaken.
7. Kennisname verlenging uitzonderlijke tijdelijke maatregel met betrekking tot terrassen langs
gewestwegen.
8. Verkeersveiligheid – aanpak schoolroutes – beslissing inzake bevraging prioriteiten.
9. Kennisname VIA 6 maatregelen inzake “koopkrachtverhoging publieke sector”.
10. Mk Plumerplein – kennisname brief van cv De Leie.
11. Wheels in action –toelating doortocht en signalisatie.
12. Vervoerregioraad – bespreking voorbereidende documenten.
13. Western Front Trail : goedkeuring ondersteuning door de stad.
14. Project functieprofielen & back-up policy: bespreking minimale dienstverlening voor toerisme, sport,
cultuur, senioren en jeugd
15. Visering bestelbons.
16. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
17. Mededelingen :
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 het
college van burgemeester en schepenen binnen de 30 dagen na deze bekendmaking beroep aantekenen bij
de toezichthoudende overheid (klik hier )
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