
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 23 augustus 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 23 augustus 2021 in uitvoering 
van artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

Beslissingen 
MOBILITEIT 

1.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van een 
buurtfeest in de Hendrik Consciencestraat op 28 augustus 2021 tot 29 augustus 2021 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Hendrik 
Consciencestraat naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest op 28 augustus en 29 augustus met de 
bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 

LEEFMILIEU 

2.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor het behoud van zwaluwnesten 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvragen ZW-2021-6 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten van 26 februari 2002. De totale subsidie bedraagt 25 euro. 

ALGEMENE FINANCIERING 

3.  Bestelaanvragen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de artikels 56, 3°, 265 en 266 van het Decreet over het lokaal bestuur keurt het college van 
burgemeester en schepenen de lijst 2021/30 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

4.  Facturen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt het college van burgemeester en schepenen 
akte van de lijst 2021/69 ten bedrage van 38.115,69 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 



Kennisname 

OMGEVING 

5.  Kennis nemen van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie tot het verlenen van 
een omgevingsvergunning met referentienummer OMV_2021014739. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


