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

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 04 oktober 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. Goedkeuring programma 11-november herdenking 2021.
3. Niet-uitoefenen van het voorkooprecht voor de woning in de Korte Mooiestraat 9.
4. Verlenen van toelating voor gebruik van de toneelzaal – creanamiddag.
5. Verlenen van toelating voor gebruik van de toneelzaal - CO 7.
6. IVVO : kennisname voorstel wijziging openingsuren containerpark Nieuwkerke.
7. Wijkwerkcheques : kennisname modaliteiten voor verlenging van de samenwerking met Edenred.
8. Buurthuis : goedkeuring van de prijsofferte voor belettering met de tekst ’t Keteltje.
9. Dringende herstellingswerken aan de lantaarn van de kerktoren : goedkeuring vorderingsstaat 4.
10. Dringende herstellingswerken aan de lantaarn van de kerktoren : goedkeuring vorderingsstaat 5.
11. Huurgarantieverzekering : kennisname voorstel van de provincie West-Vlaanderen.
12. Installatie van een rustpunt in het kader van het project “Ruralité” : stand van zaken.
13. Visering bestelbons.
14. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
15. Mededelingen.
16. Verlenen van een columbariumconcessie op het kerkhof.
17. Verlenen van een jaarvergunning voor tijdelijke signalisatie van werken op het openbaar domein.
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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