BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 15 JULI 2020
Aanwezig: MM.

Dewaele C., Burgemeester-Voorzitter;
Ketels P., Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

DAGORDE:
PUNTEN TER DISCUSSIE:
RUIMTELIJKE ORDENING:
1.

Kennisname van de plaatsbeschrijving van het openbaar domein, opgemaakt door [***]
ter hoogte van de woningen Winkelsestraat 38/40.
Stelt vast dat de plaatsbeschrijving overeenkomt met de toestand ter plaatse en beslist
een ondertekend exemplaar terug te bezorgen

2.

Kennisname van de nota van het omgevingsloket met betrekking tot de vraag tot het
verkavelen van een perceel aan de Stationsstraat 12.
Er wordt volgend standpunt ingenomen:
Het college gaat niet akkoord met het voorstel om op dat perceel te verkavelen.

Schepen Rita Lammertyn verlaat de zitting in toepassing van art. 27 van het Decreet over
het Lokaal Bestuur.
3.

Kennisname van volgend bezwaarschrift in het kader van de heffing op leegstand:
Er werd op 29.06.2020 een schriftelijk bezwaar ontvangen van mevrouw [***] tegen de
eerste heffing op het pand gelegen in Lendelede, Izegemsestraat 15.
Het bezwaarschrift wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. De vrijstelling wordt
verleend.

Schepen Rita Lammertyn vervoegt opnieuw de zitting.
4.

Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager:
Aanvrager
Aard goed
ligging
eigenaar
[***]
bedrijf
Sneppestraat 7
[***]
[***]
Woning
Meikapelstraat 20
[***]
[***]
appartement
Izegemsestraat 12
[***]
[***]
woning
Kasteelstraat 34
[***]
[***]
woning
Lijnzaadstraat 42
[***]
[***]
woning
Elfde Julilaan 7
[***]
[***]
Villa met
Stationsstraat 59
[***]
afhangen
Het stedenbouwkundige uittreksel zal worden afgeleverd.

5.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4511 van [***] tot het uitbreiden
van een loods, regulariseren van een hoevewinkel, verbouwen van een garage tot
bureau, aanleggen van een terras, uitbreiden van een verharding en een parking,
plaatsen van een elektrische cabine, verplaatsen van de overbrugging van de beek,
verbreden van de bedding van de beek en aanleggen van een rietveld, gelegen in
Lendelede, Rijksweg, sectie C 621c, d
Er werd op vraag van de vergunningverlenende overheid (Provincie) een openbaar
onderzoek opgestart.

6.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4514 van [***] tot het uitbreiden
van een koppelwoning, gelegen in Lendelede, Gerstveld 15, sectie C 449 P.
Beslist een openbaar onderzoek op te starten.

7.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4498 van [***] tot het verbouwen van een pand
naar handelszaak met wachtverblijf, gelegen in Lendelede, Stationsstraat 17, sectie C
303 F. BPA 3 Stationsstraat d.d. 18.12.2001.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

8.

Aktename van het omgevingsproject 2020/4513 van [***] tot het verbouwen van een
rijwoning: verplaatsen van een trap, gelegen in Lendelede, Kortrijksestraat 56, sectie C
118 T 3. BPA 7A Langemunte d.d. 23.05.1985.
Er wordt akte genomen van de melding

CORONA:
9.

Mail d.d. 06.07.2020 van [***] – Basisschool Lendelede (onze ref. 2020/1838).
Betreft: Planning schoolgaan in geval van een nieuwe opstoot van de corona pandemie.
Diverse vragen hieromtrent waarbij de hulp van de gemeente zou kunnen ingeroepen
worden.
De algemeen directeur stuurt een overzicht van de lokalen door die eventueel door
school kunnen gebruikt worden bij een nieuwe opstoot van corona.

FINANCIEN:
10. Mail d.d. 06.07.2020 van [***] (onze ref. 2020/1831).
Betreft: Aanvraag subsidie straatfeest.
Goedgekeurd voor uitbetaling van de toelage.
OVERIGE PUNTEN:
BEGRAAFPLAATSEN:
11. Begraafplaats Sint-Katharina:
Aanvraag tot het bekomen van een nieuwe termijn voor een bestaande grafconcessie op
de gemeentelijke begraafplaats Sint-Katharina op naam van [***] voor een periode van
10 jaar en tegen de som van 125,00 euro.
Het aanvraagformulier werd ondertekend door [***] op 14.07.2020.
Goedgekeurd.
12. Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van [***], tot het bekomen van een vergunning op het uniform urnenveld op de
gemeentelijke begraafplaats Sint-Katharina, voor een termijn van 30 jaar en tegen de
concessieprijs van 375 euro, te verhogen met 300 euro voor de afdekplaat van het
uniform urnenveld, om te dienen als begraafplaats voor [***] en later voor [***].
Goedgekeurd.
PERSONEEL:
13. Bestelling griepvaccins 2020 (onze ref I-2020-1798)
Graag akkoord om de griepvaccins opnieuw aan te bieden aan alle personeelsleden.
Goedgekeurd.
Schepen Bernard Fonteyne verlaat de zitting in toepassing van art. 27 van het Decreet over
het Lokaal Bestuur.

14. Vaststellen datum indiensttreding [***]
[***] heeft schriftelijk bevestigd dat ze kan starten in haar nieuwe functie op maandag
17.08.2020, dit na overleg met haar huidige werkgever, bibliothecaris en algemeen
directeur.
Schepen Bernard Fonteyne vervoegt opnieuw de zitting.
15. Arbeidsongeval [***] – 30.06.2020 (onze ref. I-2020-).
Aangifte arbeidsongeval Ethias ingediend op 03.07.2020. Ethias heeft bevestigd dat aan
de voorwaarden van een arbeidsongeval werd voldaan.
Er is geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
16. IDEWE – medisch gezondheidstoezicht (onze ref. I-2020-1865)
IDEWE heeft de nieuwe data doorgestuurd voor het periodiek medisch
gezondheidstoezicht dat omwille van Corona niet kon doorgaan.
De planning werd opgesteld door de personeelsverantwoordelijke en wordt meegedeeld
aan de betrokken medewerkers en diensthoofden.
Goedgekeurd.
17. Aanvraag stage – dienst boekhouding (onze ref. I-2020-1827)
Mail van [***], student graduaat accounting administration aan de VIVES te Kortrijk, met
de vraag of het gemeentebestuur een stageplaats kan aanbieden voor het schooljaar
2020-2021.
Advies van de financieel directeur: negatief. Er staan nog heel wat projecten op de
planning voor het najaar en stagebegeleiding vraagt veel tijd en energie.
Het advies van de financieel directeur wordt gevolgd waardoor er geen stageplaats wordt
aangeboden.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
Mail d.d. 02.07.2020 van Intercommunale Leiedal – [***] (onze ref. 2020/1811).
Betreft: Fiets- en circulatieplan centrum Lendelede.
Het schepencollege vraagt aan Leiedal om de ontwerpversie te komen toelichten op
woensdag 02.09.2020 om 15 u.
18. Mail d.d. 01.07.2020 van De Lijn [***] – Vervoerregiomanager Kortrijk (onze ref.
2020/1845) en mail d.d. 01.07.2020 van [***] (onze ref. 2020/1808).
Betreft: Vervoerplan 2021 – voorlopig voorstel uurregeling functionele lijn Sint-ElooisWinkel [***].
Meegedeeld.
19. Mails d.d. 02.07.2020 en 14.07.2020 van Chirojongens Lendelede (onze ref. 2020/1810
en 1905).
Betreft: Afzetten P. De Beirstraat op 20.07 en 31.07.2020. Parkeerverbod vanaf 17.07
(middag) t.e.m. 20.07.2020. Op 20.07.2020 de camion stationeren aan de loods van de
technische dienst. Gebruik platen en schragen van de gemeente
Er wordt akkoord gegaan met deze vragen die tevens werden doorgegeven naar de
politie en de technische dienst.
20. Mail d.d. 13.07.2020 van [***] (onze ref. 2020/1889).
Betreft: Parkeerbeleid.
Parkeerproblemen die zich voordoen in de Kortrijksestraat (tussen de vluchtheuvel en
de kerk van Sente).
Bij een volgende belijning zullen er parkeervakken afgebakend worden.
Er zal worden aanbevolen om hun nummerplaatgegevens aan de carport te hangen.

21. Mail d.d. 10.07.2020 van [***] (onze ref. 2020/1878).
Betreft: Melding aan de gemeente dat het verkeerslicht op het kruispunt
N36/Hulstemolenstraat niet meer in de juiste richting staat.
Dit werd vanuit de gemeente doorgegeven aan Wegen en Verkeer die beloofd hebben
het nodige te doen. Ondertussen is dit reeds gebeurd.
Meegedeeld.
FEESTELIJKHEDEN:
22. A) Mail d.d. 02.07.2020 van [***] – café De Kroone (onze ref. 2020/1809).
Betreft: extra tent aanbouwen.
Vraag om op 17 en 18 juli en 14 augustus 2020 een extra tent te mogen plaatsen bij de
reeds geplaatste tent als uitbreiding voor zijn terras.
Op 07.07.2020 werd hem gemaild dat er niet kan ingegaan worden op zijn vraag.
Gebruik zaal Lindelei is wel nog steeds mogelijk.
B) Mail d.d. 08.07.2020 van [***] – café De Kroone (onze ref. 2020/1853).
Betreft: Etentje 18.07.2020 van de pronostiekclub.
Dit werd reeds vanuit de corona crisis werkgroep beantwoord.
23. Schrijven d.d. 26.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1801).
Betreft: communiefeest op zaterdag 29 augustus 2020. (uitgesteld wegens corona).
Vraag om een tent te mogen plaatsen in de weide achter de Kloostertuin voor dit feest.
De oorspronkelijke vraag werd in het college d.d. 29.01.2020 goedgekeurd voor het
plaatsen van een tent (en foodtruck?) op deze weide.
Er mochten geen wagens geparkeerd worden.
Goedgekeurd waarbij er nog eens wordt gewezen op de geldende coronamaatregelen.
BIBLIOTHEEK:
24. Schrijven d.d. 24.06.2020 van Cultuurconnect (onze ref. 2020/1802).
Betreft: Uitrol bestelkoppeling via het eengemaakt bibliotheeksysteem (Wise).
Meegedeeld.
OPENBARE WERKEN:
25. Mail d.d. 13.07.2020 van Studiebureau Cnockaert (onze ref. 2020/1906).
Betreft: Vernieuwing van het fietspad aan de Winkelsestraat
Voorlopig aanbestedingsverslag aangaande de offerte vernieuwing fietspad
Winkelsestraat van 03.07.2020.
Het laagste aanbod voor een bedrag van 418.561,13 (incl.BTW) werd ingediend door
Casteleyn en Zonen nv, Steenovenstraat 80, 8760 Meulebeke.
Gezien de laagste inschrijver reeds een lage offerte heeft ingediend stelt Bureau
Cnockaert voor niet verder te gaan met onderhandelen.
Wel dient er een prijsverantwoording gegeven te worden.
Goedgekeurd om het advies van het studiebureau te volgen en een prijsverantwoording
te vragen.
26. Mail d.d. 06.07.2020 van Tibergyn NV (onze ref. 2020/1834).
Betreft: Vernieuwing van het fietspad aan de Winkelsestraat – Vraag om een kopie van
het PV van de opening der offertes.
Ter aanvulling: Mail d.d. 06.07.2020 waarbij van Bureau Cnockaert NV waarbij wordt
voorgesteld om het PV van opening niet te bezorgen daar het hier een
onderhandelingsprocedure betreft.
Goedgekeurd.

27. Mail d.d. 30.06.2020 van Arcadis - [***] (onze ref. 2020/1828).
Betreft: Werken Ingelmunstersestraat-Beukenlaan-Wilgenlaan.
Aanpassing plan in Ingelmunstersestraat op vraag van enkele bewoners.
Meegedeeld.
28. Mail d.d. 03.07.2020 van [***] (onze ref. 2020/1821).
Betreft: Werken Beukenlaan-Wilgenlaan.
Afvoerroosters liggen soms tot 10 cm diep tav de klinkers in de goot.
Dit wordt bekeken door de schepen van openbare werken.
29. Diverse mails van [***] en reacties [***] (onze ref. 2020/1443-1829 en U/2020/10571829).
Betreft: Parkeren Kloostertuin.
Meegedeeld.
30. Mail d.d. 06.07.2020 van Studiebureau Vangheluwe - [***] (onze ref. 2020/1839).
Betreft: Vraag tot reinigen Ledebeek om wateroverlast te vermijden op site Vermaut’s
Boerenbrood.
Dit werd doorgegeven aan [***] die ter plaatse al de nodige vaststellingen had gedaan
n.a.v. de recente wateroverlast.
31. Mail d.d. 10.07.2020 van Fluvius (onze ref. 2020/1879).
Betreft: Wateroverlast thv overweg Rozebeeksestraat.
De mail d.d. 01.07.2020 van Infrabel : de oorzaak zou volgens hen aan de bestaande
niet optimaal functionerende riolering liggen. Dit dient te worden meegenomen bij de
heraanleg van de spoorweg en dit in overleg met de technische dienst en Fluvius.
Deze mail werd doorgestuurd naar Fluvius die de situatie ter plaatse zou gaan bekijken.
Meegedeeld.
32. Mail d.d. 02.07.2020 van [***] (onze ref. 2020/1814).
Betreft: Verkeersbord in Heulsestraat thv bushalte Processieweg dient beter
vastgemaakt te worden.
Dit werd doorgegeven aan de technische dienst en op 06.07.2020 ontvingen wij reeds
een bedanking omdat het opgelost was.
33. Mail d.d. 06.07.2020 van [***] (onze ref. 2020/1842).
Betreft: Werken aan woning hoek Nieuwstraat-Tarwelaan zijn voltooid.
Vraag aan de gemeente om – zoals beloofd in onze mail d.d. 30.09.2019 – nu het
daarop aansluitende openbaar domein aan te leggen (zie foto).
Dit wordt gevraagd aan de technische dienst en aan de bewoner meegedeeld.
34. Aankoop trimmer/bosmaaier :
Op het college van 24.06.2020 werd beslist om een trimmer aan te kopen t.b.v. 279 euro
(incl.BTW).
Voorstel om deze beslissing aankoop van een trimmer in te trekken en te vervangen
door de aankoop van een elektrische bosmaaier exelion 2000 t.b.v. 1.120,46 € incl.
BTW. De batterijen van deze maaier zijn compatibel met de batterijen van Perlenc die
nu reeds gebruikt worden.
Goedgekeurd om deze elektrische trimmer aan te kopen.
35. Mail d.d. 13.07.2020 van Wegenbouw Ivan Vuylsteke – Meulebeke (onze ref.
2020/1884).
Betreft: Aanvraag plaatsen container en/of signalisatie in de Pastoor De Beirstraat voor
de periode van 10.08.2020 tot 30.10.2020.
Goedgekeurd mits voorwaarden.

36. Mail d.d.09.07.2020 van gerechtsdeurwaarderskantoren Gerhanko cv – Kortrijk.
Betreft: uithuiszetting d.d. 24.07.2020.
Dit werd doorgegeven aan de technische dienst.
JEUGD:
37. Mail d.d.02.07.2020 van Provincie West-Vlaanderen – Dienst Erfgoed.(onze ref.
2020/1812).
Betreft: Subsidiereglement – bezoek aan erfgoedlocaties in West-Vlaanderen.
Voor scholen en jeugdverenigingen, speelpleinwerking.
Dit wordt doorgestuurd naar de verantwoordelijke van de speelpleinwerking.
38. Mail d.d. 03.07.2020 van [***].
Betreft: Voorschot kampgelden 2020.
Voorstel van de jeugddienst om onmiddellijk het volledige kampgeld van 2020,
gebaseerd op de werking 2019 voor te schieten aan de jeugdverenigingen.
Goedgekeurd.
FINANCIEN:
39. Schrijven d.d. 08.07.2020 van Zuidwest – Kortrijk (onze ref. 2020/1874).
Betreft: Bijdrage zuidwest 2020: 3.758,95 euro.
Goedgekeurd om uit te betalen.
40. Schrijven d.d. 26.06.2020 van FOD Financiën – Brussel (onze ref. 2020/1803).
Betreft: Gemeentefiscaliteit – Herraming voor het begrotingsjaar 2020. Impact
maatregelen Covid-19. De initiële raming wordt behouden.
Meegedeeld.
41. Financieel verslag Noord-Zuidraad.
Dit verslag werd nagezien en is in orde bevonden door de financieel directeur.
De toelage die voorzien werd in het meerjarenplan voor het jaar 2020 kan uitbetaald
worden na goedkeuring van het CBS.
Goedgekeurd
42. Mail d.d. 14.07.2020 van Bureau Cnockaert (onze ref. 2020/1894).
Betreft: Werken aan landelijke wegen.
Vorderingsstaat 1 bedraagt voor de gemeente 0 euro.
Vorderingsstaat 2 bedraagt voor de gemeente 22.074,11 euro (incl. BTW).
Goedgekeurd
MILIEU:
43. BRIEFWISSELING:
a) Mail Gouverneur West-Vlaanderen, dienst wapens, d.d. 06.07.2020, betreffende
kleiduifschieting [***] (ref. I_2020_1897). De kleiduifschieting is niet
vergunningsplichtig. De omgevingsambtenaar heeft dit zo beantwoord naar de
provincie samen met het gunstig advies van het schepencollege van vandaag.
b) Mail Earth, [***], d.d. 08.07.2020, betreffende project EFIN zonnedelen (ref.
I_2020_1898). Er zal worden nagegaan of dit interessant kan zijn voor de gemeente
Lendelede.
Meegedeeld.

c) Mail Vlaamse Overheid, afdeling vastgoedtransacties, d.d. 13.07.2020, betreffende
10411-002 aanvraag stedenbouw (ref. I_2020_1899). Er moeten bodemattesten
opgevraagd worden voor de grondafstand voor het ‘zijstraatje’ van de Stationsstraat.
Alvorens de bodemattesten te kunnen aanvragen moet dit op voorhand betaald
worden (betalingsbewijs met bij de aanvraag zitten). Kostprijs: € 270 voor de 5
attesten. Kan het CBS hiermee akkoord gaan?
Goedgekeurd.
d) Mail Minister [***], d.d. 03.07.2020, betreffende nieuwe zwerfkattengids (ref. I_2020_1900).
Meegedeeld.
e) Schrijven OVAM, d.d. 25.06.2020, betreffende De Grote Grondvraag: wanneer doet
uw gemeente mee? (ref. I_2020_1820). Men vraagt aan de gemeenten, die nog niet
zijn aangemeld op die website, zich op te geven tegen uiterlijk 1 oktober 2020. Op die
website www.degrotegrondvraag.be kunnen burgers nagaan of hun perceel een
risicogrond is of niet. Indien wel krijgen ze meer informatie over de verplichtingen die
dat met zich meebrengt.
Goedgekeurd.
f) Mail departement Omgeving, afdeling handhaving, d.d. 01.07.2020, betreffende
kennisgeving niet strafrechtelijke behandeling (ref. I_2020_1901). De procureur des
Konings heeft beslist om NIET over te gaan tot de strafrechtelijke behandeling van
het vastgestelde misdrijf. [***].We worden op de hoogte gehouden van het verloop
van de procedure.
Meegedeeld.
g) Mail Stad Kortrijk, preventiedienst, d.d. 02.07.2020, betreffende resultaat
thuislabelactie (ref. I_2020_1902). Er werden in totaal 48 fietsen voorzien van een
label. Een geslaagde actie dus!
Meegedeeld.
h) Mail Inverde, d.d. 08.07.2020, betreffende webinar ‘aan de slag met bloemenweides’
(ref. I_2020_1903).
Goedgekeurd
44. Schrijven Leiedal, d.d. 30.06.2020, (ref. I_2020_1815).
Betref: Intercommunale Leiedal : Vraag tot ondersteuning van de aanvraag tot het
strategisch project ‘open de ruimte’ op initiatief van de Intercommunale Leiedal en de
Provincie West-Vlaanderen.
Goedgekeurd.
OMGEVINGSVERGUNNING – IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit):
45. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit
(dossiernummer 4510) van [***], Geitestraat 3, 8860 Lendelede. De melding omvat een
akkerbouwbedrijf met opslag 500 liter brandbare vloeistof, brandstofverdeelinstallatie,
stallen 25 voertuigen, opslag 3,54 ton gevaarlijke producten en grondwaterwinning van
2835 m³/jaar - Rubrieken Vlarem: 6.4.1°, 6.5.1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b) en 53.8.1°a).De
vergunning wordt verleend (aktename).
CORONA-MAATREGELEN:
46. Betreft: Uitgifte horecabon. – Verslag infomoment d.d. 30.06.2020 met de horeca
uitbaters.
Meegedeeld.

47. Mail d.d. 03.07.2020 van [***].
Betreft: Impactbevraging bij Lendeleedse verenigingen.
Voorstel van enquête om uit te voeren bij de verenigingen om de invloed van corona na
te gaan op hun werking.
Goedgekeurd
48. Mail d.d. 13.07.2020 van [***] (onze ref. 2020/1882).
Betreft: Gouden regels van 6.
Sensibilisering van de nog steeds geldende corona-voorzorgmaatregelen.
Hierover werd reeds gecommuniceerd naar de bewoners.
49. Mail d.d. 10.07.2020 van [***] (onze ref. 2020/1881).
Betreft: Hulde coronahelden.
Van de personen die hiervoor in aanmerking komen kan een kort filmpje ingezonden
worden. Actie te delen via sociale media.
Meegedeeld.
50. Mail d.d. 14.07.2020 van Vlaanderen - Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin
– Brussel - (onze ref. 2020/1895).
Betreft: PlantTroost – Initiatieven mbt rouw in de nasleep van de coronacrisis.
Begeleiding bij het opzetten van een fysieke troostplek.
Dit wordt doorgegeven aan de intergemeentelijke preventie-ambtenaar.
51. Mail d.d. 14.07.2020 van de algemeen directeur.
Betreft: Verplichting tot het dragen van een mondmasker in de publiek toegankelijke
delen van alle gemeentelijke gebouwen en dit vanaf 20.07.2020.
Naar aanleiding van het gestegen aantal positieve testen in het algemeen en meer
specifiek in onze gemeente en naar analogie van vele andere gemeenten stelt de
Corona crisis werkgroep voor om het dragen van een mondmasker verplicht te maken in
de publiek toegankelijke delen van alle gemeentelijke gebouwen en dit vanaf maandag
20.07.2020.
Het personeel mag hun mondmasker afzetten in hun bureel, in vergaderruimtes en als
ze achter een plexiwand zitten.
Voor de bezoekers die geen mondmasker meehebben, wordt er eenmalig een
mondmasker ter beschikking gesteld.
Voor de personeelsleden werden er reeds mondmaskers ter beschikking gesteld en
zullen er nog ter beschikking worden gesteld.
Er wordt hierover meer in detail gecommuniceerd naar de bevolking en de
personeelsleden.
Goedgekeurd.
SOCIALE ZAKEN:
52. Mail d.d. 15.07.2020 van West-Vlaams Regenbooghuis (onze ref. 2020/1908).
Betreft: Regenboogcharter.
Vraag om het regenboogcharter mee te ondertekenen werd goedgekeurd in het college
d.d. 01.07.2020.
ALGEMEEN:
53. Mail d.d. 09.07.2020 van [***] – Leiedal (onze ref. 2020/1857).
Betreft: Samenaankoop elektriciteit en aardgas 2021-2023.
Goedgekeurd om hiervoor de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

54. Mail d.d. 09.07.2020 van Dag van de Vrede (onze ref. 2020/1861).
Betreft: open brief 21 september 2020.
Meegedeeld.
55. Mail d.d. 14.07.2020 van Kom op tegen Kanker (onze ref. 2020/1896).
Betreft: Plantjesweekend op 18, 19 en 20 september 2020.
Goedgekeurd.
Dit wordt doorgegeven ter communicatie op Facebook.
56. Mail d.d. 08.07.2020 van [***] (onze ref. 2020/1859).
Betreft: Vakantiekalender.
Kan de gemeente tegen volgend jaar voor een kalender zorgen met de
verlofperiodes/sluitingsperiodes van de Lendeleedse handelaars en winkels?
Er wordt gevraagd aan de ambtenaar van economie om dit volgend jaar op te maken.
57. Mail d.d. 10.07.2020 van stad Roeselare (onze ref. 2020/1867).
Betreft: West-Vlaanderens Mooiste 2020.
Alternatieve organisatie onder een digitaal platform.
Meegedeeld.
58. Diensthoofdenoverleg d.d. 08.06.2020. Bespreking van het verslag.
59. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 146 tot nr. 166 goedgekeurd.
60. De bestelbons van 2020 worden van nr. 567 tot nr. 641 goedgekeurd.
61. Het proces-verbaal d.d. 01.07.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De Algemeen Directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

