
SC
HE

PE
NC

OL
LE

GEZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 14 JUNI 2021

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting528990

Open aanbesteding 26/02/2021 - PV van opening - Verledding 
Sportvelden

536240 Gunning

Patrimonium - inbreidingsproject centrum Jabbeke - 
omgevingsaanleg - WW1956 - vraag voorschot deel 6

545242 Goedkeuring

Basisschool 't Boompje Stalhille -  herstellingen dak en dakgoten na 
melding insijpeling water -i542894

545548 Goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.545560 Goedkeuring

Patrimonium - Uitbreiding Gemeentehuis Jabbeke - fase 2 - 
vordering april - VS4

545723 Goedkeuring

Patrimonium - heraanleg dorpsplein Snellegem - rioleringswerken - 
neerlegging proces verbaal van voorlopige overname der werken

545251 Goedkeuring

Patrimonium - heraanleg Dorpsplein Snellegem - Rioleringswerken - 
WW.1984 - neerlegging goedgekeurde VS07 (periode 11.11.20 - 
10.12.20)

546041 Goedkeuring

Overheidsopdrachten - leefmilieu - openbare procedure - 
aanbestedingsverslag 21.05.2021 - aanleg voorbezinkers en 
individuele waterzuiveringsinstallaties - 35 stuks IBA - gunning

546070 Gunning

Patrimonium - inbreidingsproject centrum Jabbeke - 
omgevingsaanleg - WW1956 - neerlegging VS11 (periode april 2021)

546112 Goedkeuring
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Gras maaien voetbalvelden - uitvoeringen - vorderingsstaten  - 2021546320 Goedkeuring

Patrimonium -  hoofdvoetbalterrein Varsenare - aanleg van 
kunstgrasveld - neerlegging vierde vorderingsstaat - inspectierapport

546490 Goedkeuring

Patrimonium - Overheidsopdrachten - Open aanbesteding 
30/04/2021 - Bouwen van nieuwe Tennisinfrastructuur Varsenare -  
Aanbestedingsverslag - gunning van de opdracht.

546532 Gunning

Patrimonium - dorpsplein Snellegem - officiële opening - 25 juni om 
19u - receptie

546898 Goedkeuring

Bibliotheek - overheidsopdracht - collectie - uitbreiding met 
gezelschapspellen

540080 Voorlegging aan de gemeenteraad

Jeugdwerkbeleid - 2021 - aanvraag speelstraat - Joorisstraat - 
6.09.20 - 20 nadars + spelkoffer

545208 Goedkeuring

Cultuur - evenementen - aanvraag Poëzie in de tuin546145 Goedkeuring

Erediensten - uittekening toekomstvisie parochiekerken - 
kerkenbeleidsplan gemeente Jabbeke - goedkeuring bisdom - 
kennisgeving

546326 Kennisname

Inname openbaar domein - verhuis - parkeerverbod verhuiswagen + 
lift - Dorpsstraat 27 - maandag 12/07/2021

544425 Goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag signalisatievergunning - 
uitvoeren van de nutswerken in Vlamingveld–Gistelsteenweg - in 
opdracht Telenet - van 16 juni tot 9 juli 2021

545468 Goedkeuring

Jeugdwerkbeleid - 2021 - aanvraag speelstraat - Oudenburgweg - 
5.09.21 - 20 nadars + spelkoffer + 10tal tafels en 25 stoelen

545528 Goedkeuring

Evenementen - 2021 - Wandelclub De Rustige Bosstappers 
Jabbeke - wandeltocht - 27/06/2021 - verzoek tot toelating

545647 Goedkeuring

Politiereglement Kermis/Rommelmarkt - Snellegem zondag  
27/06/2021

545262 Goedkeuring
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Communicatie - 2021 - Gouverneur West-Vlaanderen - 
Veilgheidsmaatregelen rook- en vuurverbod - verzoek tot publicatie

546096 Kennisname

Toelating inname openbaar domein - signalisatievergunning - Oude 
Stokerijstraat 9 - 17/06/2021 en 18/06/2021

546144 Goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2021048416 - Grote Thems 2 - 
Bouwen van een poolhouse - omgevingsvergunning

538013

Omgevingsloket - Project Nr: 2021048430 - Grote Thems 2 - het 
aanleggen  van een zwembad - omgevingsvergunning

538014

Omgevingsloket - Project Nr: 2021049089 - Dorpsstraat 21B - een 
functiewijziging van kantoor naar woning - omgevingsvergunning

538340

Omgevingsloket - 2021017766 - Bunderhoek 18 - het bouwen van 
een ééngezinswoning met een aangebouwde carport (een afwijking), 
het aanleggen van een verharding - omgevingsvergunning

534626

Omgevingsloket - Project Nr: 2021056271 - Hogedijkenstraat 27 - 
het bouwen van een losstaand tuinhuis met een afdak - 
omgevingsvergunning

539256

Omgevingsloket - 2021015862 - het verbouwen en uitbreiden van 
een ééngezinswoning, regularisatie van de uitbreiding van de woning 
met een garage/berging, Gistelsteenweg 555 - omgevingsvergunning

533596

Omv_2021015988 - Eernegemweg 104 - regulariseren bestaande 
carport en bijgebouw (een afwijking) - gedeeltelijke 
omgevingsvergunning

534894

Omg_2021027856 - Oude Dorpsweg 108 - het bouwen van een 
meergezinswoning met 6 app. (een afwijking), fietsenberging, 2 
carports, 4 openlucht autostaanplaatsen, het aanleggen van een 
verharding - omgevingsvergunning

535207

Omgevingsloket - Project Nr: 2020150249 - Kwetshagestraat zn - 535505
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reliëfwijziging van een akker voor professionele 
landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer - 
omgevingsvergunning

Omgevingsloket - 2021017653 - Noordstraat 38 - het renoveren, 
plaatselijk herstellen van een deel van een hoeve en bijhorend 
bijgebouw, de wijziging van de functie naar vakantiewoning met 4 
kamers, het aanleggen van een zwembad - omgevingsvergunning

533875

Omgevingsloket - Project Nr: 2021027515 - het wijzigen van de 
verkavelingsvoorschriften - Varsenareweg 27A, 27B, 27C, 27D, 27E 
& 27F - versie 2 - omgevingsvergunning

535431

Omgevingsloket - Project Nr: 2021016675 - Bosweg 30 - 
verbouwen van een alleenstaande woning - omgevingsvergunning

534449

Ruimtelijke Ordening - straatnaamgeving - straatnaam voor nieuwe 
wegenis in verkaveling Ettelgemstraat 28 te Jabbeke - voorlegging 
advies Cultuurraad d.d. 11/05/2021

540111 Voorleggen aan de gemeenteraad

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau530744


