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GEZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 18 OKTOBER 2021

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting528990

Financiën – jaarrekening 2020 – gemeente en OCMW – beslissing 
goedkeuring

558320 Kennisname

Patrimonium - verbouwing gemeentehuis Jabbeke - restauratie 
voorgebouw - lot isolatie - verrekening

558515 Goedkeuring

Openbare werken - Mosselstraat/Krakkestraat - neerlegging PV van 
voorlopige oplevering

558786 Geen bezwaar

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.558825 Goedkeuring

Onderhandelingsprocedure - relatiegeschenken - Jabbeke bier - 
houten kratje

558971 Goedkeuring

Openbare werken - Aartrijksesteenweg - aanpassing kantstroken 
Gistelsteenweg en opstand Zerkegemstraat - herstel beschadigde 
beplanting en haagsteunen

559066 Goedkeuring

onderhoud en signalisatie van brandkranen te Jabbeke - uitbreiding 
van de opdracht.

559186 Goedkeuring

Patrimonium - Gemeentehuis Snellegem - Uitbreiding met 
kinderopvang Omgevingsaanleg - Meerwerkofferte 02 bis - 
aanpassing Draadafsluiting

559197 Goedkeuring

Patrimonium - gemeentehuis Snellegem - uitbreiding met 
kinderopvang - werf kinderopvang  - omgevingswerken  - 
neerlegging aangepaste vorderingsstaat 1

558556 Goedkeuring
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Patrimonium - Jabbeke, Stationsstraat z/n - restauratieproject Duitse 
legerbarak - fase 1: consolidatie en restauratie van laad- en loskade, 
spoorwegaftakking en omgeving - meerwerken (omgevingsaanleg) - 
bijkomende offerte veiligheidscoördinatie

555161 Goedkeuring

Prijsvraag - voetbalvelden - verbeteringswerken - schudbeluchten559679 Goedkeuring

Jeugd - 2021 - attesten kadervorming - subsidie kadervorming - 
voorlegging tussenkomst

558815 Goedkeuring

Inname openbaar domein - parkeerverbod - Hoveniersstraat 4 - 
woensdag 27 oktober en zaterdag 30 oktober

558299

Inname openbaar domein  - 2021 - cyclo-cross - provinciaal 
kampioenschap voor aspiranten - 18/12/2021 - gedeelte dreef Ter 
Straeten/plaatsen nadar-elementen/plaatsen banners

558350

Toelating Inname openbaar domein - werken Torhoutweg 10 - 
hinder -  week 15 november

558371

Inname openbaar domein -  Kwetshagestraat 6 - doorgang tijdelijk 
onderbroken - 19/10.

558495

Politiereglement - Aanvraag signalisatie Inname openbaar domein - 
werken Torhoutweg 10 - hinder - Week 15 november

558371

Toelating organisatie evenement - Politiereglement - Inname 
openbare weg  Cathilleweg 98 op 03/12/2021

558929

Politiereglement - tijdelijk geen doorgang Westmoere 28 - 
25/10/2021

559148

Signalisatievergunning - onderhoudswerken aan twee overwegen 
grondgebied Brugge - Signalisatie op grondgebied Jabbeke periode 
29/10/2021 -19/11/2021

559309

Inname openbaar domein - openbare werken - aanvraag 
signalisatievergunning - Isenbaertstraat 92 - 15/11/21-23/12/21

559423



SC
HE

PE
NC

OL
LE

GE
Nummer Onderwerp Beslissing

Toelating Inname openbaar domein - vrachtwagen betonwerken -  
tijdelijk geen doorgang Westmoere 28 - 25/10/2021

559148

Inname openbaar domein - openbare werken - aanvraag 
signalisatievergunning - Isenbaertstraat - 15/11/21- 23/12/21

559423

Omgevingsloket - 2021058101 - Bekegemstraat 4 - het verbouwen 
en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een 
verharding - omgevingsvergunning

546011

Omgevingsloket - Project Nr: 2021080225 - Paradijsweg 2E - het 
bouwen van een ééngezinswoning met een aangebouwde carport, 
het aanleggen van een verharding - omgevingsvergunning

543235

Omgevingsloket - Project Nr: 2021095408 - Gistelsteenweg 102A - 
het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften - omgevingsvergunning

546257

Omgevingsloket - Project Nr: 2021043384 - Constant Permekelaan 
26 - het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning - 
omgevingsvergunning

546396

Omgevingsloket - 2021091672 - Oudenburgweg 41 - bouwen van 
twee ééngezinswoningen (een afwijking) met de aangebouwde 
carports en twee losstaande tuinbergingen, het aanleggen van een 
verharding, het slopen van de bestaande bebouwing - 
omgevingsvergunning

546725

Omgevingsloket - Project Nr: 2021084765 - Steedje 10 - het 
verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde ééngezinswoning - 
omgevingsvergunning

546621

Omgevingsloket - Project Nr: 2021079833 - het herbouwen van een 
zonevreemde ééngezinswoning op een gewijzigde plaats, het slopen 
van de bestaande bebouwing, het aanleggen van een verharding, 
Jabbekestraat 9 - omgevingsvergunning

546821

Omgevingsloket - Project Nr: 2021098329 - Hogedijkenstraat 16 - 546013
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het bouwen van een eengezinswoning na het slopen van de 
bestaande woning, het aanleggen van een verharding - 
omgevingsvergunning

Omgevingsloket - Project Nr: 2021105199 - Oudenburgweg 77 - 
herbouwen zonevreemde eengezinswoning op gewijzigde plaats, 
slopen bestaande woning, aanleggen verharding en parking, bouwen 
van verschillende tuinmuren - omgevingsvergunning

547135

Omgevingsloket - Project Nr: 2021121024 - Dorpsstraat 51 - het 
verbouwen van een woning met een winkel naar een 
ééngezinswoning, het dempen van de inpandige kelder, het kaleien 
van de gevels - omgevingsvergunning

550035

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau530744


