
 

 

Besluitenlijst van besluiten burgemeester  
 

April 2021 

WONEN EN LEEFOMGEVING 
1. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Toelating signaleren van werken en 

verkeersbelemmeringen. 7 april 2021. 

De burgemeester laat het signaliseren van werken en verkeersbelemmeringen toe bij 
Kasteelstraat 14 van 3 tot 10 mei 2021.  

ALGEMEEN BESTUUR 
2. ALGEMEEN BESTUUR. Bestuur gemeente. Tijdelijke politieverordening virtuele gemeente- en 

OCMW-raad. 12 april 2021. 

De burgemeester beslist aan de hand van een tijdelijke politieverordening om de gemeente- en 
OCMW-raadszitting van 29 april 2021 via virtuele vergadering te houden.  

WONEN EN LEEFOMGEVING 
3. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Toelating signaleren van werken en 

verkeersbelemmeringen. 16 april 2021. 

De burgemeester laat het signaliseren van werken en verkeersbelemmeringen toe op de 
Waregemseweg ter hoogte van huisnr. 62B van 26 april tot 7 mei 2021. 

4. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Toelating signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen. 16 april 2021. 

De burgemeester laat het signaliseren van werken en verkeersbelemmeringen toe aan de 
spooroverweg van de Eekhoutstraat van 28 tot 30 april 2021.  

ALGEMEEN BESTUUR 
5. ALGEMEEN BESTUUR. Andere. Besluit in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie 

van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) – verbod op activiteiten en evenementen 
van verenigingen op het openbaar domein. 19 april 2021. 

De burgemeester beslist bijkomende maatregelen op te leggen ter preventie van de verspreiding 
van het coronavirus (COVID-19), meer bepaald een verbod op activiteiten en evenementen van 
verenigingen op het openbaar domein. 

WONEN EN LEEFOMGEVING 
6. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Toelating signaleren van werken en 

verkeersbelemmeringen. 27 april 2021. 

De burgemeester laat het signaliseren van werken en verkeersbelemmeringen toe bij Beerstraat 
13 van 4 tot 7 mei 2021.  

 

 

 

 



7. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Toelating signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen. 29 april 2021. 

De burgemeester laat het signaliseren van werken en verkeersbelemmeringen toe op de 
Vondelstraat in de periode van 25 tot 28 mei 2021.  

 

De algemeen directeur,  De burgemeester 

 

 

 

An Buysschaert  Luc Vander Meeren 
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