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GEZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 05 JULI 2021

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting528990

Leefmilieu - veiligheid - Stationsstraat - bluswerken met schuim 
PFOS - onderzoek - kennisgeving aan de buurt

548832

Patrimonium -  Jabbeke Gemeentehuis fase 2 - vordering mei- 
neerlegging PV van aanvaarding

548136 Goedkeuring

Financiën - begrotingsjaar 2021 - aanvullende gemeentebelasting op 
de personenbelasting - kennisgeving eerste herraming

547944 kennisname

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.548568 Goedkeuring

Jeugd - 2021 - jeugdraad 23/06 - neerlegging verslag548455 kennisname

Patrimonium - herinrichting centrum Jabbeke - Dorpsstraat - 
signalisatieaanvraag - periode 16/08/2021 - 01/02/2022

546761 Goedkeuring

Evenmenten/ Activiteiten - aanvraag toelating organisatie 
wielerwedstrijd EZC Varsenare - Zaterdag 25/09/2021 + verzoek 
tot instellen politiereglement

547487 Goedkeuring

Toelating tot  organisatie Evenementen - 2021 -  evenement 
OASIX -  7 en 14 augustus 2021 - Toelating tot afwijking op 
geluidsnormen

547926 Goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod - Legeweg 84 - 
10/07/21

547925 Goedkeuring

Politiereglement  - organisatie 3e 111 triatlon Jabbeke. 01/08/2021524888 Goedkeuring.
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Toelating inname openbaar domein - plaatsen container - 
Bekegemstraat 4 - 13/07/2021 tot 19/07/2021

548140 Goedkeuring

Politiereglement  parkerverbod -  plaatsen container - 
Bekegemstraat 4 - 13/07/2021 tot 19/07/2021

548140

Signalisatievergunning - uitvoeren van de nutswerken in 
Vlamingveld–Gistelsteenweg - in opdracht Telenet - van 16 juni tot 9 
juli 2021 - verlenging tot 20/08

548169 Goedkeuring

Politiereglement - reservatie fitsparking -  Velo Baroque gemeente 
Jabbeke - zondag  8 augustus 2021

500627 Goedkeuring

Toelating inname openbaar domein - dinsdag 20/07/2021 - 
Bonsecourstraat 4-6 - filmopdracht -afsluiten straat -

548452 Goedkeuring.

Omgevingsloket - Project Nr: 2021063705 - Nieuwenhovedreef 26 - 
het aanleggen van terrassen en een zwembad  - omgevingsvergunning

540294

Omgevingsloket - Project Nr: 2021034873. Actie - het plaatsen van 
een losstaande carport in de voortuin (een afwijking) - Oude 
Dorpsweg 112 - omgevingsvergunning

536180

Omgevingsloket - Project Nr: 2021065167 - Eernegemweg 82 - het 
verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen 
van een houten terras - omgevingsvergunning

540666

Omgevingsloket - 2021034340 - bouwen nieuwe berging/garage met 
afdak na slopen bestaande berging, verwijderen bestaande 
verharding, aanleggen nieuwe verharding - Gistelsteenweg 188 - 
omgevingsvergunning

536477

Omgevingsloket - Project Nr: 2021040343 -het bouwen van twee 
ééngezinswoningen (woning op lot 2 met een ingebouwde garage, 
woning op lot 1 met een carport), het aanleggen van een 
verharding - Provenhofstraat - omgevingsvergunning

538343
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Omgevingsloket - 2021003270 - Romain Maesstraat 21 - bouwen 
ééngezinswoning met carport (een afwijking), tuinberging met afdak 
(een afwijking), aanleggen verharding - gedeeltelijke 
omgevingsvergunning

536951

Omgevingsloket - Project Nr: 2021019214 - Eernegemweg 140 - 
Recyclagepark Jabbeke - omgevingsvergunning

536613

Omgevingsloket -2021039547 -Expressweg N377 6 - uitbreiden 
loods, regulariseren opslagplaats, herbouwen loods, aanleggen 
verharding - omgevingsvergunning

537009

Leefmilieu - containerpark - achtergelaten voertuigwrakken - 
depollutie via erkend centrum

548344

Ruimtelijk ordening - economie - ambulante handel - wegenwerken 
Dorpsstraat - pop-up Gistelsteenweg 232

548828

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau530744

Kindzorg - groepsopvang De Zwaantjes - uitbating - voorstellen tot 
een nieuwe richting (cfr. record 545824)

548391 Goedkeuring.


