
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 18 MEI 2020

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend -  Daniël Vanhessche, burgemeester en Gabriël Acke,  algemeen directeur

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting498006 Het schepencollege geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag 

van de vorige zitting.

VC Jabbeke - theaterzaal - polybeton vloer - behandeling/polieren504276 De behandeling en herstelling van de toplaag wordt goedgekeurd voor 
uitvoering

gemeentelijk netwerk - software - vernieuwd pakket 
begraafplaatsenbeheer

510266 Het schepencollege stemt in met de upgrade van het pakket 
begraafplaatsenbeheer

Toerisme - realisatie toeristische kaart van Jabbeke472526 Realisatie van een toeristische kaart van Jabbeke voor verspreiding naar de 
inwoners en de logies.

gemeentehuis Jabbeke - rolarchief - herbouw - uitbreiding - 
recuperatie

511079 Goedkeuring voor de uitbreiding en vernieuwing van het rolarchief voor 
het gemeentehuis Jabbeke.

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.511118 Het schepencollege neemt kennis en verleent goedkeuring.

Cultuur - patrimonium - opwaardering van monument Jacob van 
Maerlant en Bruce Sundlun monument

510949 Goedkeuring voor het opwaarderen van de monumentjes voor Jacob van 
Maerlant en Bruce Sundlun zodat het voor de passanten duidelijker wordt 
waarom deze geplaatst werden.

Beslissingen Veiligheidsraad 13 mei - onderdeel sport - voorstel 
openen bepaalde terreinen / hervatten van trainingen en lessen

511075 Het college kan akkoord gaan om reguliere sporttrainingen en -lessen toe 
te laten op enkele buitenterreinen.

Patrimonium - leerruimte voor studenten - ter beschikkingstelling510078 Beslissing om een studieruimte te voorzien in het VC Jabbeke met 
inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Heropstart Vrijdagmarkt in coronacrisis  - circulatieplan.511066 Het schepencollege keurt dit circulatieplan goed

Leefmilieu - containerpark - aanleveren voor bedrijven510760 Het schepencollege beslist om in kader van de algemene versoepeling en 



Nummer Onderwerp Beslissing
geleidelijke afbouw coronamaatregelen de toegangsregeling aan te passen 
vanaf dinsdag 19 mei 2020.

Omgevingsloket - 2020003293 - herprofilering van het 
bodemprofiel - omgevingsvergunning

499283

Omgevingsloket - 2019150055 - Nieuwenhovedreef 26 - het 
renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning (een afwijking), 
het aanleggen van een verharding - omgevingsvergunning

501100

Omgevingsloket - Project Nr: 2020037553 - functiewijziging woning 
naar vakantiewoning znd verbouwingswerk - Waterput 1 - 
omgevingsvergunning

507235

Omgevingsloket - 2019163873 - het bouwen van een 
eengezinswoning met een carport, het aanleggen van een verharding 
en een zwembad (een afwijking) - omgevingsvergunning

500150

Omgevingsloket - Project Nr: 2020014596 - Varsenareweg 20E - 
bouwen van een vrijstaande woning met carport (een afwijking) en 
aanleg verharding - omgevingsvergunning

501747

Omgevingsloket - Project Nr: 2020007810 - Spanjaardstraat 5A-5B - 
het bouwen van 2 koppelwoningen - Actie: Het dossier werd 
ingediend

500434

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau498010 Het vast bureau geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag 
van de vorige zitting.


