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ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 08 NOVEMBER 2021

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Onderwerp
Goedkeuring verslag vorige zitting

Beslissing

558960

Patrimonium - Varsenare - tennis - overheidsopdracht Onderhandelingsprocedure - lift

goedkeuring

559074

Overheidsopdrachten - Onderhandelingsporcedure 08/10/2021 Realisatie fietsverbinding Aartrijksesteenweg met Zilverstraat Maskobos - gunning van de opdracht.

558761

Onderhandelingsprocedure - Prijsvraag voor realisatie van
omheiningen Verkaveling Stationsstraat - gunning van de opdracht.

goedkeuring

559495

Patrimonium - Open aanbesteding 14/10/2021 - Heraanleg Oude
begraafplaats centrum Jabbeke - Verslag van nazicht van de
offertes - gunning van de opdracht

559647

Overheidsopdrachten - Prijsvraag levering kerstbomen seizoen 2021 goedkeuring

559669

Openbaar domein - kerstversiering - kerstverlichting 2021 - voorstel goedkeuring

559699

Patrimonium - Inbreidingsproject centrum Jabbeke Omgevingsaanleg - WW.2003 - aanleg van een wandelpad langs de
Jabbekebeek - neerlegging goedgekeurde VS03

goedkeuring

548294

Gemeentewerken - uitleendienst - uitbreiding uitleenmateriaal geluidsinstallatie

goedkeuring

560031

Patrimonium - WW1894/1 - riolerings- en wegenwerken - heraanleg goedkeuring
Dorpsstraat tussen de Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg vorderingsstaat 4 (periode september 2021)
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528990
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Getekend - Daniël Vanhessche, burgemeester en Gabriël Acke, algemeen directeur

SC

H

EP

EN

C

goedkeuring

goedkeuring

560384

Patrimonium - uitbreiding Gemeentehuis Jabbeke - renovatie en
nieuwbouwgedeelte gemeentehuis fase 1A - neerlegging vordering
september VS26

goedkeuring

560424

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.

goedkeuring

560938

bibliotheek - collectie - voorstel tot aankoop van 64 volwassen
boeken

goedkeuring

560939

bibliotheek - collectie - voorstel tot aankoop van 122 jeugdboeken

goedkeuring

561023

bibliotheek - collectie - voorstel tot aankoop van 269 boeken

goedkeuring

558113

Signalisatievergunning Inname openbaar domein -- plaatsing mobiele
torenkraan - Oude Dorpsweg 36 - 16/11/21 tot 18/11/21

goedkeuring

560306

Inname openbaar domein - afsluiten deel Kalsijdeweg (hoek
Cathilleweg 83 tot Kalsijdeweg 1) - kerstfeest - 26-12-2021 aanvraag toelating

goedkeuring

560637

Evenementen aanvraag toelating organisatie loopwedstrijd
21/11/2021 - politiereglement - vrijmaken Zandweg naar Aartrijke Vloethemveldstraat.

goedkeuring

560727

Inname openbaar domein - Hovenierstraat 4 bus 00.2.1 parkeerverbod - 16/11/2021 - tussen 9u en 17u

goedkeuring

561033

Leefmilieu - collectieve inzameling medisch landbouwafval - maandag
13 december 2021 - Parkweg - aanvraag tijdelijk parkeerverbod

goedkeuring

561153

Inname openbaar domein - Spanjaardstraat 6 - parkeerverbod en
signalisatievergunning

goedkeuring

559954

Inname openbaar domein - Aanvraag parkeerverbod Hovenierstraat 2 (2 parkeerblokken) - 12 november 2021

goedkeuring

561291

Politiereglement - 'Gefonkel in het donker' - 20 november 2021 aanvraag afsluiten Zandweg naar Zerkegem'

goedkeuring
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Onderwerp

LL

Nummer

Omgevingsloket - Project Nr: 2021161031 - Oudenburgweg 2 - het
verbouwen van een ééngezinswoning, het aanbouwen van een
aanbouw ter vervanging van de bestaande veranda (een melding) akteneming

546630

Omgevingsloket - Project Nr: 2021093933 - Oude Dorpsweg 37D het verbouwen en uitbreiden van een bestaande
berging/opslagplaats - omgevingsvergunning

547529

Omgevingsloket - Project Nr: 2021012817 - Nieuwenhovedreef 4 bouwen eengezinswoning (een afwijking) met zwembad, afbreken
bestaande woning en garage, aanleggen verharding uithalen oude
verharding, rooien van hoogstammige bomen - omgevingsvergunning

548777

Omgevingsloket - 2021113240 - Vaartijk-Zuid - reliëfwijziging van
een weiland voor professionele landbouwactiviteiten, in het kader
van verbeterd bodembeheer, het verbreden van een gracht over
een lengte van 220m met 1,5m - omgevingsvergunning

549360

Omgevingsloket - Project Nr: 2021082620 - Snellegemstraat 24 het bouwen van een garage in plaats van eerder vergunde carport
(Marie Vanpouckestraat 39), het bouwen van een luifel aan de
bestaande garage (Snellegemstraat 24) - omgevingsvergunning

553049

Omgevingsloket - Project Nr: 2021132738 - Rietscheldestraat 2-4-68 - het bouwen van vier ééngezinswoningen met een ingebouwde
garage, het aanleggen van een verharding - omgevingsvergunning

553047

Omgevingsloket - Project Nr: 2021132736 - Rietscheldestraat 1-3-57 - het bouwen van vier bescheiden ééngezinswoningen met een
losstaande carport in de voortuin, het aanleggen van een
verharding - omgevingsvergunning
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Beslissing
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Onderwerp
Omgevingsloket - Project Nr: 2021079587 - Beperkt vellen van
bomen en/of reliëfwijzigingen - omgevingsvergunning
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Nummer
542756
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Beslissing
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Onderwerp
Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau
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Nummer
530744

