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GEZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 06 SEPTEMBER 2021

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting528990

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.553091 Goedkeuring

Patrimonium - voetbalinfrastructuur KFC - TU010 (dossier 7665) 
HVAC - Proces Verbaal van definitieve oplevering

553293 Goedkeuring

Jabbeke sportvelding verledding  - alle sportterreinen Jabbeke - 
exemplaar vorderingsstaat nr. 1

554354 Goedkeuring

gemeentehuis Snellegem - uitbreiding met Buitenschoolse 
kinderopvang - ibo - voorlopige oplevering - officiële ingebruikname

554579 Kennisname

onderhandelingsprocedure - aankoop kunststof rijplaten - set - 
koppelstukken

554624 Goedkeuring

Patrimonium - Vloethemveld - onthaalpunt Vloethemveld - 
parkeerzone - onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking - gunning van de opdracht

543214 Goedkeuring

krachtbalgebouw Snellegem - aanstellen energiedeskundige - 
opmaken kostenraming

554630 Goedkeuring

Patrimonium - Gemeentehuis Snellegem - Buitenschoolse 
kinderopvang - voorstel speeltoestel.

554764 Goedkeuring

Patrimonium - Dakwerken voetbalkantine Zerkegem - Aanvraag 
definitieve oplevering -  aanvraag vrijgave waarborg.

554928 Goedkeuring

Cultuur - ereburgerschap Minnebo - huur piano - 11 september555000 Goedkeuring
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CEL Vrije Tijd - cultuurevenement Open Monumentendag 2021 
(zondag 12 september 2021) - bezoek Sint-Jan Baptistkerk (Stalhille) 
+ rondleidingen in historisch centrum Snellegem ('t Oosthof, 
dorpsplein en parochiekerk) - programma en praktische afspraken

555010 Akkoord

Inname openbaar domein - evenement Joorisstraat - verzoek tot 
afsluiten tussen de Oude dorpsweg en de Sint Sebastiaanstraat - 
12/09/2021

552731 Goedkeuring

Inname openbaar domein - werken iov Proximus - Jacops NV - 
Ketelweg/Tempeliersstraat/Gistelsesteenweg - Aanvraag 
signalisatievergunning - van 07/09/2021 tot 17/09/2021

553026 Goedkeuring

Politiereglement  aanvraag parkeerverbod - Plaatsen container 
Bekegemstraat 10 - 29 en 30 september

553079 Goedkeuring

Evenementen - Organisatie van 7e editie Beisbroekloop zondag 
03/10/2021 - vraag om instellen politiereglement

553183 Goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod - 
Sarkoheemstraat 31 - verhuis - 15/09/21

553342 Goedkeuring

Gemeentelijke evenementen - 2021 - Kermisweekend - Varsenare-
kermis - documenten - instellen politiereglement.

554381 Goedkeuring

Inname openbaar domein - Hogeweg tussen Westernieuwweg en 
Popstaelstraat - aanvraag afsluiten straat - open monumentendag - 
12/09/21

554416 Goedkeuring

Straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor nieuwe wegenis in 
verkaveling Ettelgemstraat 28 te Jabbeke - CLOTILDE 
FOULONSTRAAT - sluiting van het openbaar onderzoek

540111 Kennisname

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod - Hovenierstraat 
3 bus 0022 - verhuis - 13/09/21

554721 Goedkeuring

Inname openbaar domein - Aanvraag parkeerverbod verhuis - 554965 Goedkeuring
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Caverstraat 2 - vrijdag 01/10/2021 en maandag 04/10/2021

Inname openbaar domein - aanvraag instellen 
verkeersreglementering - Eenrichtingsverkeer Gemeneweidestraat - 
op 11/09

554993 Goedkeuring

Omgevingsloket - 2021103164 - Kapellestraat 16 -  bouwen 
vrijstaand bijgebouw na afbraak oude bijgebouw, bouwen bijkomend 
bijgebouw (overkapping/overdekte wachtruimte) - besluit tot 
verlening van een omgevingsvergunning

547565

Omgevingsloket - 2021050199  - Gistelsteenweg 467 - het bouwen 
van een handelspand na het slopen van de bestaande bebouwing - 
omgevingsvergunning

540326

Omgevingsloket - 2021075971 -  Poortestuk 2-4 - het bouwen van 
twee bescheiden ééngezinswoningen (een afwijking), het aanleggen 
van een verharding - omgevingsvergunning

542534

Omgevingsloket - Project Nr: 2021075949 - Poortestuk 6-8 - het 
bouwen van twee bescheiden ééngezinswoningen (een afwijking), 
het aanleggen van een verharding - omgevingsvergunning

542533

Omgevingsloket - Project Nr: 2021075670 - Poortestuk 7-9 - het 
bouwen van twee ééngezinswoningen (een afwijking), het aanleggen 
van een verharding - omgevingsvergunning

542531

Omgevingsloket - Project Nr: 2021075916 - Poortestuk 3-5 - het 
bouwen van twee ééngezinswoningen (een afwijking), het aanleggen 
van een verharding - omgevingsvergunning

542532

Omgevingsloket - Project Nr: 2021075594 - Poortestuk 11-13 - het 
bouwen van twee ééngezinswoningen (een afwijking), het aanleggen 
van een verharding - omgevingsvergunning

542530

Omgevingsloket - 2021093528 - Westernieuwweg 35 - bouwen 
ééngezinswoning en vrijstaand bijgebouw, slopen bestaande 

546014
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bebouwing, aanleggen verharding en een parking, plaatsen tijdelijke 
wooncontainer - omgevingsvergunning

Omgevingsloket - Project Nr: 2021102980  - Dorpsstraat 47 - het 
plaatsen van een verlichte publiciteitsinrichting aan de gevel - 
omgevingsvergunning

546724

Omgevingsloket - Project Nr: 2021103094 - André Franchoostraat 
12 - het bouwen van een ééngezinswoning met een ingebouwde 
garage en een aangebouwde carport, het aanleggen van een 
verharding - omgevingsvergunning

546791

Omgevingsloket - Project Nr: 2021077620 - Zomerweg 12 -
regularisatie van een vleesveestal en een mestvaalt, uitbreiding van 
een vleesveestal en een mestvaalt, aanleggen infiltratie-
/buffervoorziening - Actie: beslissing

542990

Omgevingsloket - Project Nr: 2021082038 - het plaatsen van een 
kleine windmolen - omgevingsvergunning

543746

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau530744


