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ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 17 MEI 2021

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Beslissing

532068

Gemeentelijk patrimonium - 2021 - onderhandelingsprocedure straatnaamborden

Het schepencollege beslist om over te gaan tot het vervangen van alle
straatnaamborden (in fasen - blokken van een 200-tal borden) op het
grondgebied van de gemeente Jabbeke.

541896

Onderhandelingsprocedure - buurthuis - heropstart horeca luchtreiniging

543550

Burgerlijke stand - begraafplaatsconcessies

529514

Omgevingsloket - Project Nr: 2020154156 - LIR BV - IP MoubeekVloethemveld fase 1 - Inrichting omgeving Vloethemveld omgevingsvergunning

530747

Omgevingsloket - 2020177328 - verbouwen van een zonevreemde
woning tot een woning met B&B e.a. - Oude Bruggeweg 10 omgevinsvergunning

543296

Leefmilieu - Bijenvriendelijke gemeente 2021 - verzoek deelname

530789

Omgevingsloket - Project Nr: 2020175754 - het verbouwen en
uitbreiden van een zonevreemde woning - Hellegatstraat 2 omgevingsvergunning
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Het schepencollege beslist om over te gaan tot de aankoop van 2
luchtzuiveringstoestellen (800m³/u) voor een luchtzuivering.
Het schepencollege verleent goedkeuring aan de aangevraagde
begraafplaatsconcessies,
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528990

Omgevingsloket - 2020151364 - bouwen halfopen ééngezinswoning

Het schepencollege beslist om deel te nemen aan het intiatief en wedstrijd
van het Departement Omgeving en de VVOG "Bijenvriendelijkste
gemeente".

E

Onderwerp
na afbraak bestaande woning met aansluitend bijgebouw,
regulariseren carport voor camper, aanleggen verharding Ettelgemstraat 35 - omgevingsvergunning

Beslissing

531073

Omgevingsloket - 2020171937 - het rooien van 111 bomen
(waarvan 73 hoogstammige bomen), het aanplanten van 88
wintereiken, het overwelven van een gracht (10 meter) Aartrijksesteenweg zn - omgevingsvergunning

530423

Omgevingsloket - 2020175269 - Gistelsteenweg 222 - het bouwen
van een bedrijfsverzamelgebouw 1 (units voor ambachtelijke
bedrijven) en bedrijfsverzamelgebouw 2 (units voor ambachtelijke
bedrijven met geïntegreerde showroom) - omgevingsvergunning

536175

Omgevingsloket - Project Nr: 2021034974 - Aartrijksesteenweg 22 Uitbreiden woning - omgevingsvergunning

536888

Omgevingsloket - 2021039462 - Eernegemweg 91 - het bouwen van
een ééngezinswoning met een vrijstaande garage voor privé gebruik,
het aanleggen van een verharding - omgevingsvergunning

543885

Onderhandelingsprocedure - proefopstelling - Kapellestraat biggenrug/varkensrug verkeersgeleider

Het schepencollege verleent goedkeuring voor de bestelling.

542504

Politiereglement - proefopstelling Kapellestraat - veilige
schoolomgeving - auto's éénrichtingsverkeer - fietsers in twee
richtingen

Naar aanleiding van een mogelijke verbetering van de verkeersveiligheid in
de schoolomgeving wordt een proefopstelling ingevoerd.

530744

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau
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