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 23 augustus 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. Toekenning gemeentelijke toelagen aan aanvragende verenigingen.
3. Verlenen van toelating voor het gebruik van het ontmoetingscentrum.
4. Belasting op logiesverstrekkende bedrijven – vaststelling en uitvoerbaar verklaring kohier juni
2021.
5. Kennisname van het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar inzake beroep tegen de
beslissing van het college dd. 03 mei 2021 tot het afleveren van een omgevingsvergunning aan
EM Agriton, Nieuwkerkestraat 19 te Mesen.
6. Kennisname van het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar inzake de aanvraag
door Marc Decroix voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van
zijn landbouwbedrijf.
7. Vaststelling van een tijdelijke politieverordening op het verkeer n.a.v. “stoeptekenen” te Mesen
op vrijdag 10 september 2021.
8. Vaststelling van een tijdelijke politieverordening op het verkeer n.a.v. de wandeltocht “Western
Front Trail” op zaterdag 18 september 2021.
9. Vaststelling van een tijdelijke politieverordening op het verkeer n.a.v. een wielerwedstrijd voor
juniores te Mesen op zondag 19 september 2021.
- de Hulpverleningszone Westhoek
10. Aanwerving van een deskundige burgerzaken (niveau B) met 4/5 prestaties :
11 Aanstelling ontwerper voor opmaak van een RUP met bijhorende plan-MER-screening voor
Mesen Centrum : Goedkeuring gunning.
12. Kennisname klacht tegen het plaatsen van een verrekijker op de kerktoren en de openingsuren
van die uitkijkpost.
13 a) Aankoop van een laptop met docking station, extern scherm, klavier, muis en MS Office :
Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
13 b). Aankoop bureaumeubilair voor de dienst "interne organisatie" : Goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden
14. Kennisname vraag voor aanstelling controle ambtenaren leegstand.
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15. Dringende herstelwerken aan de lantaarn van de kerktoren te Mesen : goedkeuring
vorderingstaat nr. 3.
16. Problematiek zwaar vervoer op de gewestweg N314 : Kennisname brief van de Vlaams
Minister Lydia Peeters.
17. Aanstelling van een ontwerper voor de uitbreiding van het stadhuis met de woning op de Markt
21 : beslissing om een BAFO (best and final offer) te vragen aan de indiener(s).
18. Bouw van een buurthuis : kennisname werfverslagen.
19. Bouw van een buurthuis : Goedkeuring prijsofferte van Telenet voor aansluiting op het Telenet
distributienetwerk
20 .Bouw van een buurthuis : Aankondiging door Fluvius van uit te voeren werken.
21. Kom op tegen kanker : beslissing omtrent deelname in 2021.
22. Verkoop van de woning in de Korte Mooiestraat 9 : kennisname voorgestelde
verkoopsvoorwaarden.
23. Kennisname stand van vooruitgang van de werken in de woning van dhr. Leire in de Slijpstraat.
24. Kennisname voorstel van De Lijn inzake de locatiebepaling van een halte voor het openbaar
vervoer.
25. Sportinitiatie Move – Make fit happen : nieuwe lessenreeks.
26. Padel : kennisname voorstel van memorandum.
27. Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten : kennisname oproep subsidie aan de lokale
besturen.
28. Niet-uitoefening voorkooprecht.
29. Visering bestelbons.
30. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
31. Mededelingen.
32. Toelating voor tijdelijke inname parkeerplaatsen in de Ketelstraat.
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 )
De algemeen directeur,
Getekend door:Patrick Florissoone (Sign
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Reden:Ik keur dit document goed

Patrick FLORISSOONE

De burgemeester,
Getekend door:Sandy Evrard (Signature)
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Reden:Ik keur dit document goed

Sandy EVRARD - MNZM
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