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VERONTSCHULDIGD   / 

D-PUNT

COMMUNICATIE

EVENEMENTEN EN TOERISME

1. CBS/2021/430 | Informeren van verenigingen en organisatoren inzake het gewijzigd gebruiks -en 
retributiereglement op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal en nieuw 
aanvraagplatform EagleBe 
Besluit: Verdaagd

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

2. CBS/2021/450 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot een inname van het openbaar 
domein goed voor alle werken waarvoor eerst een advies van de politiezone Grensleie vereist is (alle 
gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder *categorie 2 en 3 vallen). 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

3. CBS/2021/407 | Voorlopige aanpassingen aan de vergunning voor het plaatsen van koopwaar 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt een aantal aanpassingen principieel goed in de 
vergunning voor het plaatsen van een handelsuistalling en in het APV, vanuit de algemene 
beleidsdoelstelling met het oog op het komende seizoen wordt voorgesteld reeds een 



principebeslissing te nemen door het College van Burgemeester en Schepenen, in afwachting van de 
integrale herziening van het APV.

Besluit: Goedgekeurd

PROJECT LEIEWERKEN

JURIDISCHE DIENST

4. CBS/2021/451 | Project Binnengebied Oostkaai. stand van zaken 
Samenvatting

het schepencollege neemt kennis van de stand van zaken in samenwerking omtrent ontwikkeling 
binnengebied Oostkaai. 

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

5. CBS/2021/442 | Boodschap aan de overkant van 15 tot 21 maart 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 'Boodschap aan de overkant' van 15 tot 21 
maart 2021 te Menen.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

6. CBS/2021/379 | Stad - vacant verklaren van vier vacatures en opstarten van verkorte 
selectieprocedures 
Samenvatting

Stad - vacant verklaren van vier vacatures en opstarten van verkorte selectieprocedures

Besluit: Goedgekeurd

7. CBS/2021/411 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - Goedkeuren vacant verklaring 
en aanwervingsprocedure voor de functie van technieker (D1-D3) (m/v) 
Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - Goedkeuren vacant verklaring en 
aanwervingsprocedure voor de functie van technieker (D1-D3) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd

8. CBS/2021/449 | Voorstel tot dienstvrijstelling of 1u. overuur ingeval van vaccinatie 
Samenvatting

Voorstel tot dienstvrijstelling of 1u. overuur ingeval van vaccinatie

Besluit: Goedgekeurd



A-PUNT

AGB

AGB

9. CBS/2021/432 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (02 maart 2021) 
Samenvatting

Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (02 maart 2021) wordt hierbij overgemaakt.

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

10. CBS/2021/418 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - kennisname 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de aanvragen tot een inname van het 
openbaar domein, voor werken van *categorie 4 tot en met 6 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. 
van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare 
weg), alsook voor werken van *categorie 2 en 3 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. van 7 mei 1999) 
waarbij minder dan de helft van de rijbaan wordt ingenomen en er een vrije doorgang wordt gevrijwaard 
van minstens 3 meter.

Besluit: Ter kennis genomen

MOBILITEIT

OPENBARE WERKEN

11. CBS/2021/400 | Kennisname verslag PSG 22 januari 2021 
Samenvatting

Op vrijdag 22 januari 2021 werd een projectstuurgroep samengeroepen om verschillende 
agendapunten te bespreken.

Besluit: Ter kennis genomen

OMGEVING

OMGEVING

12. CBS/2021/292 | Agenda GECORO 17-03-2021. 
Samenvatting

Agenda GECORO 17 maart 2021.

Besluit: Ter kennis genomen

13. CBS/2021/393 | verslag projectvergadering bouwen brandweerkazerne op Bramier 
Samenvatting

verslag projectvergadering dd. 12/02/2021, gehouden n.a.v. het ontwerp tot het bouwen van de



brandweerkazerne binnen de contour van het RUP Lauwe stationsomgeving – deelplan A Bramier. 

Besluit: Ter kennis genomen

14. CBS/2021/398 | K-R8 goedkeuring verfijnde startnota door Vlaamse Regering dd 26-02-2021. 
Samenvatting

K-R8 goedkeuring verfijnde startnota door Vlaamse Regering dd 26-02-2021.

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

15. CBS/2021/423 | Ingezonden en geannuleerde evenementenaanvragen van 26 februari 2021 tot 4 
maart 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden en geannuleerde evenementenaanvragen.

Besluit: Ter kennis genomen

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

16. CBS/2021/426 | Stand van zaken onderwijs in Menen nav. Covid19 
Samenvatting

Stand van zaken onderwijs in Menen nav. Covid19 voor de periode 22/02 - 5/03

Besluit: Ter kennis genomen

ERFGOED

OMGEVING

17. CBS/2021/311 | Infosessie vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed West-Vlaanderen. 
Samenvatting

Kennisname infosessie en planning vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed West-Vlaanderen.

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

18. CBS/2021/422 | Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van aantal medewerkers die 
thuiswerken 
Samenvatting

Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van het aantal medewerkers die thuiswerken.

Besluit: Ter kennis genomen



B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

19. CBS/2020/2329 | Verslag van de vorige zitting dd. 03 maart 2021. 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 03 maart 2021.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

20. CBS/2021/401 | Aanvraag schrapping leegstandsregister - Moeskroenstraat 114 
Samenvatting

Aanvraag tot schrapping uit het gemeentelijk leegstandsregister voor het handelspand gelegen 
Moeskroenstraat 114.

Besluit: Goedgekeurd

21. CBS/2021/420 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop 

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

22. CBS/2021/394 | Aanstellen EPB verslaggever en veiligheidscoördinator voor de uitbreiding 
muziekacademie te Menen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
Samenvatting

Aanstellen EPB verslaggever en veiligheidscoördinator voor de uitbreiding muziekacademie te Menen - 
Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

23. CBS/2021/279 | Patrimonium. Opstalovereenkomst Koninklijke Schuttersmaatschappij Sint-
Joris. Verzoek tot hernieuwing. 
Samenvatting

De stad ontving de vraag  van de Koninklijke Schuttersclub  (Koninklijke Boogschuttersgilde Sint-Joris) 
om het gebruik van de  terreinen (en cafetaria)  gelegen Zwemkomstraat 9+ te Menen te mogen 
verderzetten na het verlopen van de opstalovereenkomst , die afloopt in 2022 (1992-2022).

De Opstalovereenkomst tussen de stad Menen en de Koninklijke Schuttersmaatschappij Sint-Joris voor



de gebouwen gelegen Zwemkomstraat 9+ te 8930 Menen  vervalt in 2022. De brief dd. 14.01.2021 
ontvangen verzoekt tot verlenging van het gebruik van deze terreinen en cafetaria.

Besluit: Verworpen. 

24. CBS/2021/389 | Patrimonium. Kennisname stopzetting precair gebruik grond gelegen 
garagestraat Yv. Serruysstraat. 
Samenvatting

De stad ontving melding van stopzetting precair gebruik van een perceeltje grond, zijnde braakliggend 
stuk grond gelegen in de garagestraat Yvonne Serruysstraat (nabij de  Technische diensten)

Besluit: Ter kennis genomen

25. CBS/2021/434 | Patrimonium. Kosteloze overdracht van grond gelegen bij Wijk Ten Dale voor 
opname in het openbaar domein als wegenis. Goedkeuring ontwerpakte kosteloze overdracht. 
Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad van 31 maart 2021 
Samenvatting

In afwerking van de verkaveling Wijk Ten Dale dient nog een resterend perceel wegenis overgedragen 
te worden naar het openbaar domein als openbare wegenis. De ontwerpakte tot kosteloze overdracht 
dient doorverwezen te worden naar de  gemeenteraad (31.03.2021)  ter goedkeuring, teneinde de akte 
te kunnen verlijden via de notaris.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

26. CBS/2021/395 | Aanstellen landmeter tbv participatieproject Fietsdoorsteek Wervikstraat Menen 
Samenvatting

In het kader van de realisatie van het participatieproject 'Fietsdoorsteek Wervikstraat Menen' wordt door 
de dienst voorgesteld om een landmeter aan te stellen ten behoeve van de opmaak omgevingsdossier.

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2021/399 | Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een Ruimtelijk 
ontwikkelingsplan voor het gebied"Binnengebied Oostkaai". Vaststellen wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden - doorverwijzing Gemeenteraad . 
Samenvatting

In het kader van de toekomstige ontwikkelingen langs de Leieboorden naar aanleiding van de 
Leiewerken, wordt voor het binnengebied Oostkaai voorgesteld om een bureau aan te stellen voor de 
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de volledige site. Hiervoor werd een bestek opgemaakt 
ter doorverwijzing naar de gemeenteraad van 31/03/2021 voor het vaststellen van de gunningswijze en 
voorwaarden.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

28. CBS/2021/402 | Opname 'Textorwegelke' in programma structureel onderhoud trage wegen 2021 



Samenvatting

In het kader van de realisatie van groepswoningbouw 'Textorwegel' wordt er een principiële beslissing 
gevraagd om de trage verbinding 'Textorwegelke' op te nemen in het programma structureel onderhoud 
trage wegen 2021.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

29. CBS/2021/417 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot een inname van het openbaar 
domein goed voor alle werken waarvoor eerst een advies van de politiezone Grensleie vereist is (alle 
gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder *categorie 2 en 3 vallen). 

Besluit: Goedgekeurd

MOBILITEIT

OPENBARE WERKEN

30. CBS/2021/409 | Afsluiten tweede fase mobiliteitsplan 
Samenvatting

In februari werd de gunning voor de opmaak van een mobiliteitsplan met inbegrip van een 
participatietraject toegekend aan het studiebureau Witteveen+Bos. Witteveen+Bos startte daarop een 
gefaseerde opmaak op (4 delen en een definitieve goedkeuring). De tweede fase is in afronding.

In de huidige fase, de fase van planopbouw, werden aan de hand van de uitgangsrapportage uit de 
eerste fase, een syntheserapport opgesteld. Daarin werden verschillende mobiliteitsoplossingen voor 
elke deelgebieden voorgesteld.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

31. CBS/2021/382 | Aankoop signalisatie 
Samenvatting

De dienst stelt voor om signalisatie aan te kopen voor het uitvoeren van werkopdrachten

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2021/397 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de uitbreiding terrassen te 
Menen, Lauwe en Rekkem. Wijziging. Vaststelling 
Samenvatting

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de uitbreiding terrassen en koopwaar te Menen, Lauwe 
en Rekkem. Wijziging. Vaststelling.

Besluit: Goedgekeurd

33. CBS/2021/412 | Invoeren tractorsluis Komerenstraat te Geluwe. Aanvullend verkeersreglement 
inzake de Geluwestraat. Aanpassing. Ter verzwijging naar de gemeenteraadszitting dd. 
31.03.2021. 



Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement inzake de Geluwestraat. Dit naar aanleiding van de inrichting van een 
tractorsluis in samenwerking met stad Wervik. Ter verzwijging naar de gemeenteraadszitting dd. 
31.03.2021.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

34. CBS/2021/408 | Aanvraag uitbetaling onderhoudspremie KLE (Kleine Landschapselementen) 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling premie naar aanleiding van uitgevoerde onderhoudswerken KLE.

Naar aanleiding van een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine 
landschapselementen,
werd door de aanvrager na uitvoering van de onderhoudswerken een aanvraag ingediend tot 
uitbetaling van de premie.

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2021/416 | Groenonderhoudsopdracht Maatwerkbedrijven - Dienstjaar 2021. 
Natuurbeheerswerken en Landschapszorg 
Samenvatting

Ieder jaar wordt een opdracht uitgeschreven voor Natuurbeheerswerken en Landschapszorg in de 
entiteit Menen.
De opdracht behelst voornamelijk het groenbeheer langs wandelpaden, buffer- en natuurzones.

De opdracht wordt voorbehouden aan maatwerkbedrijven.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

36. CBS/2021/256 | Patrimonium. Verzoek tot verkoop strook grond deel groenzone) P. Jansonstraat 
in Menen. 
Samenvatting

De stad ontving verzoek van  van de aanpalende bij de groenzone gelegen P. Jansonstraat  om een 
strook grond van 3m over de volledige breedte (90 m²)  aan te kopen gelegen naast zijn woning , dit 
voor verbreding van de private opritstrook.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

37. CBS/2021/381 | Goedkeuring gebruiksovereenkomst voor inrichting en beheer van openbare 
tuin (Koninginnetuin) gelegen hoek Koningstraat /Stationsstraat in Menen. 
Samenvatting

Voor de verwezenlijking van het project op de hoek Koningstraat/Stationsstraat, nl. de inrichting als 
publieke openbare groene ruimte, nl. de 'Koninginnentuin', dient een gebruikersovereenkomst met de 
eigenaar afgesloten te worden. Ontwerp van gebruiksovereenkomst wordt doorverwezen naar de 
gemeenteraad ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.



KLIMAAT

OMGEVING

38. CBS/2021/415 | Doorverwijzing naar Gemeenteraad - Schenking bomen Decospan 
Fietsdoorsteek Wervikstraat 
Samenvatting

Decospan schenkt voor het project in de Wervikstraat, waar een fietsdoorsteek gerealiseerd wordt, 
negen grote bomen ter inrichting van een arboretum. Het college van burgemeester en schepenen 
vraagt goedkeuring aan de gemeenteraad ter aanvaarding van deze schenking.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

OMGEVING

GROENDIENST

39. CBS/2021/405 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen 
Samenvatting

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

40. CBS/2021/391 | vraag tot terugbetaling verschil dossiertaks tussen ingediende aanvraag in 2017 
en 2019 - verkaveling Dronckaertstraat OMV_2019036689 
Samenvatting

B4Projects vraagt terugbetaling van het tariefverschil tussen de analoog ingediende 
verkavelingsaanvraag in 2017 en de ingediende aanvraag tot omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden, ingediend via het Omgevingsloket in 2019. zie mail in bijlage.

Besluit: Verworpen

VERGUNNINGEN

OMGEVING

41. CBS/2020/2330 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2021/383 | Verdeling van een woonhuis op en met grond gelegen in de Rijselstraat 24 te 
Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, perceel nr. 716 b - Dossier nr. 1080 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis op en met grond gelegen in de Rijselstraat 24 te Menen, 
kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, perceel nr. 716 b, zie bijgevoegd kadasterplan 
meegestuurd door de Notaris.

Besluit: Goedgekeurd



43. CBS/2021/385 | Verdeling van een woonhuis op en met grond gelegen in de Voorzorgstraat 2 te 
Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie D, percelen nrs. 158 k 2 (woning) en 
158 v 8 (tuin) - Dossier nr. 1081 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis op en met grond gelegen in de Voorzorgstraat 2 te Menen, 
kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie D, percelen nrs. 158 k 2 (woning) en 158 v 8 (tuin), 
gekend als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

44. CBS/2021/396 | Verdeling van een perceel grond gelegen ter hoogte van de Hoge 
Posthoornstraat te Wevelgem, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie C, deel van 
perceel nr. 222 d - Dossier nr. 1082 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond gelegen ter hoogte van de Hoge Posthoornstraat te 
Wevelgem, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie C, deel van perceel nr. 222 d, gekend als 
lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2021/406 | Verdeling van twee percelen grond voor woningbouw gelegen nabij het 
Textorwegelke te Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, percelen nrs. 327 h 
2 en 327 g 2 - Dossier nr. 1083 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van twee percelen grond voor woningbouw gelegen nabij het Textorwegelke 
te Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, percelen nrs. 327 h 2 en 327 g 2, gekend 
als lot 1 t.e.m. 5, lot 6 en de nrs. C1 t.e.m. C5 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

46. CBS/2021/433 | Rechtszaken en Betwistingen. Kennisname arrest Arbeidshof dd.25.02.2021 
Samenvatting

Het schepencollege neemt kennis van het arrest  Arbeidshof dd. 22.02.2020 en neemt standpunt in 
omtrent al of niet berusten.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

47. CBS/2020/2336 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 10 maart 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 10 maart 2021 voor een totaalbedrag 
van 349.177,42 euro.

Besluit: Goedgekeurd



48. CBS/2021/384 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 677 en nr. 748 voor een 
totaalbedrag van 111.800 euro. 
Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 677 en nr. 748 voor een totaalbedrag van 111.800 
euro.

Besluit: Goedgekeurd

49. CBS/2021/424 | Kohier belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
leegstaand. Aanslagjaar 2020. Aanvullend kohier 
Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als leegstaand. Aanslagjaar 2020. Aanvullend kohier.

Besluit: Goedgekeurd

SPORT

SPORTDIENST

50. CBS/2021/387 | Berekening jaarlijkse subsidies sport op cijfers/gegevens van het laatste 
coronavrije sportseizoen. Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad. 
Samenvatting

De berekening van de jaarlijkse subsidies sport zal eind 2021 voor de tweede maal op een rij gebeuren 
op de cijfers van het laatste coronavrije sportjaar zijnde sept 2018- aug 2019.
Dit in tegenstelling met wat het subsidiereglement sport vermeldt nl. dat de berekening van subsidies 
sport op het eind van het kalenderjaar gebeurt op basis van de gegevens van het voorbije sportseizoen 
(sept- eind aug).

En dit om te vermijden dat sportclubs in moeilijke tijden minder subsidies krijgen door factoren die ze 
zelf niet in de hand hebben (oa minder leden, minder activiteiten).

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

51. CBS/2021/421 | Gent-Wevelgem elite vrouwen en mannen op 28 maart 2021 - aanpassing TVR 
Samenvatting

Daar er een nieuwe timeline van de wedstrijden werd opgesteld moet het tijdelijk verkeersreglement 
aangepast worden.

Besluit: Goedgekeurd

52. CBS/2021/425 | Filmopnames te Lauwe op 10 maart 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor filmopnames op 10 maart 2021 te Lauwe (Albrecht 
Rodenbachlaan)

Besluit: Goedgekeurd



53. CBS/2021/427 | Wandel-fietstocht De Stap van 3 april tot en met 25 april 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de inrichting van een wandel-fietstocht van vbs De Stap van 3 
april tot en met 25 april te Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

54. CBS/2021/414 | Klimaatfestival 2022 
Samenvatting

In 2022 hervat Leiedal de organisatie van het klimaatfestival, zij doen een oproep naar de lokale 
besturen voor deelname. Stad Menen vindt dit een mooi initiatief maar ziet meer mogelijkheden voor 
een van de komende jaren, gezien er nog veel (groen)projecten lopende zijn in 2022.

Besluit: Voorstel dienst goedgekeurd.

CULTUUR

CULTUUR

55. CBS/2021/431 | Vraag Digitaal Zien gebruik lokalen oud-gemeentehuis Lauwe 
Samenvatting

Vraag Fotoclub Digitaal Zien omtrent gebruik lokalen oud-gemeentehuis Lauwe 

Besluit: Verworpen

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

56. ZONDER VOORWERP 

WELZIJN

SOCIALE DIENST

57. CBS/2021/428 | Kinderopvang - goedkeuring tot overheveling van plaatsen T2A gezinsopvang 
naar Menen 
Samenvatting

Goedkeuring voor overheveling van plaatsen kinderopvang (T2A gezinsopvang) naar Menen

Besluit: Goedgekeurd
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