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 03 mei 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. Aanduiding van aan te schrijven architecten voor de opdracht “ontwerper voor de uitbreiding van
het stadhuis” => punt verdaagd naar volgende zitting
3. Aanduiding van aan te schrijven ontwerpers voor de opmaak van het RUP. => punt verdaagd
naar volgende zitting.
4. Kennisname melding defecte boiler in de keuken van het ontmoetingscentrum.
5. Pleegzorggemeente : princiepsbesluit.
6. Toelating voor het plaatsen van een terras op het openbaar domein voor Café de l’Yser en
frituur Frit Nick
7. Telenet : toelating voor werken in de Kerkstraat 3.
8. Kennisname voorstel tot aankoop afvalbakken.
9. Vervoerregio Westhoek – Advies inzake werkteksten visieopbouw regionaal mobiliteitsplan.
10. Rioolbeheer : medewerking aan driejaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering VMM.
11. Toekenning omgevingsvergunning Nieuwkerkestraat 19.
12. Goedkeuring voorstel van de Watergroep tot uitbreiding waterleidingsnet Rijselstraat 32.
13. Visering bestelbons.
14. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
15. 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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