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 26 april 2021 en
onderstaande besluiten heeft genomen.
Deze besluiten worden gepubliceerd op de website van de stad Mesen.

LIJST BESLISSINGEN SCHEPENCOLLEGE
1. Goedkeuring verslag vorige zittingen.
2. Vaststelling van de data voor de examens voor de aanwerving van diverse functies.
3. Verlagen van het voetpad in de Steenstraat 38 (hoek Slijpstraat).
4. Vaststelling en uitvoerbaar verklaring belastingkohier op logiesverstrekkende bedrijven – maart 2021.
5. Kennisname te maken keuze inzake de aanleg van telecommunicatie-infrastructuur voor het buurthuis.
6. Verlenen van toelating voor het gebruik van het ontmoetingscentrum.
7. Akkoord inzake voorgestelde ruiling van percelen.
8. GDPR : goedkeuring verwerkersovereenkomst met Cevi.
9. Kennisname geplande werken aan het “Bethleem Farm East Cemetery”.
10. Bespreking problematiek riolering Vredestraat.
11. Westhoek Vredeshoek : inbreng in de plannen voor 2021.
12. Kennisname publieke raadpleging Uitstel desactivering kerncentrales Doel.
13. Kennisname voorstel infrastructuur duurzame mobiliteit.
14. Deelname aan de lokale gezondheidsenquête van Sciensano.
15. Kennisname voorstel app voor bejaarden.
16. Kennisname vraag i.v.m. sportlessen 2021.
17. Kennisname vragen van Bpost voor plaatsing geldautomaat.
18. Belasting op leegstand : kennisname en beslissing inzake bezwaren tegen de opname in het leegstandsregister.
19. Kennisname prijsraming voor wegenwerken in de Oud Kerkhofstraat – F. Deleustraat.
20. Kennisname prijsraming voor asfaltering van de hoofdingang van de begraafplaats.
21. Visering bestelbons.
22. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
23. 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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