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ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 12 APRIL 2021

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend - Daniël Vanhessche, burgemeester en Gabriël Acke, algemeen directeur
Onderwerp
Goedkeuring verslag vorige zitting

Beslissing

536778

Overheidsopdrachten - Onderhandelingsprocedure - jaarlijkse
onderhoudsbeurt sportvelden 2021 - Gunning van de opdracht

De opdracht voor het onderhoud van de sportvelden seizoen 2021 wordt
gegund aan de economisch meest voordelige bieder

539520

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.

539805

Overheidsopdrachten - landbouwwegen - open procedure - opening De opdracht "Renovatie Landbouwwegen 2020" wordt gegund aan de
2 april 2021 - pv van opening - gunning van de opdracht.
economisch meest voordelige regelmatige bieder

540043

Communicatie - aanschaffen beachvlaggen

539293

Cultuur - toerisme - toneel - het bankje - inschrijving van deelname
2021

Het schepencollege stemt in om op 15 banken een QR code met podcast
toneel te plaatsen en dus deel te nemen aan Het Bankje.

540080

bibliotheek - collectie - start collectie gezelschapspellen

Het schepencollege verleent zijn goedkeuring aan voorliggend voorstel tot
het opstarten van een collectie van gezelschapspellen in de bibliotheek
vanaf lente 2021.

532334

Omgevingsloket - 2021007989 - het bouwen van 2
eengezinswoningen met aangebouwde carports, het bouwen van 2
vrijstaande bijgebouwen, het aanleggen van een verharding Legeweg - omgevingsvergunning

527546

Omgevingsloket - 2020140962 -Gistelsteenweg 123 - het
aanbouwen van een veranda aan de bestaande brasserie omgevingsvergunning
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Het schepencollege neemt kennis.
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528990

Omgevingsloket - 2020162191 - Marienhovedreef 23 - het bouwen
van een eengezinswoning en een vrijstaande tuinberging, het

Het schepencollege keurt goed om beachvlaggen aan te schaffen.

Omgevingsloket - 2020159353 - Spanjaardstraat 10 - het bouwen
van twee ééngezinswoningen met 2 garages en 2 carports, het
aanleggen van een verharding na afbraak van de bestaande woning en
een tuinberging - omgevingsvergunning

529511

Omgevingsloket - Project Nr: 2020166126 - Popstaelstraat 7 Verbouwen bestaand bijgebouw - omgevingsvergunning

529680

Omgevingsloket - 2020168082 - Poortestuk 1 - het bouwen van een
ééngezinswoning met een aangebouwde fietsenstalling (een
afwijking), het aanleggen van een verharding - omgevingsvergunning

530078

Omgevingsloket - 2020172097 - het bouwen van een
ééngezinswoning, het verbouwen van een bestaand bijgebouw, het
aanleggen van een verharding, wadi en een zwembad na afbraak van
de bestaande woning - Westernieuwweg 83 - omgevingsvergunning

532994

Omgevingsloket - Project Nr: 2021010602 - Gistelsteenweg 485 het aanleggen van een zwembad van 32m² - omgevingsvergunning

540111

Planologie - omgevingsproject ref. OMV_2020112516 - verkaveling
Ettelgemstraat (Jabbeke) - vaststellen noodzaak straatnaamgeving
voor nieuwe wegenis

530744

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau
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Onderwerp
aanleggen van een verharding en een zwembad (een afwijking),
tijdelijke bemalingswerken - omgevingsvergunning
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Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het noodzakelijk
is om een straatnaam vast te stellen voor de nieuwe openbare weg aan de
Ettelgemstaat (Jabbeke) en besluit om de daartoe voorziene procedure op
te starten.

