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GEZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 20 SEPTEMBER 2021

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting528990

Preventie/veiligheid - controle hydranten - neerlegging 
vorderingsstaten/uit te voeren herstellingen gemeente/ uit te voeren 
herstellingen De Watergroep

555426 Goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven556382 Goedkeuring

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

556390 Goedkeuring

Openbare werken - riool-en wegenwerken in de Dorpsstraat tussen 
de Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg te Jabbeke: Verrekening 
nr.01

556430 Goedkeuring

Openbaar domein - kerstversiering - kerstverlichting 2021 - 
neerlegging offerte

557035 Goedkeuring

bibliotheek - collectie - voorstel tot aankoop van jeugdboeken bij 
handelaar Brugse boekhandel

556498 Goedkeuring

bibliotheek - collectie - voorstel tot aankoop van 56 volwassen 
boeken bij handelaar Brugse boekhandel

556499 Goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod/afzetten straat -
Meubellift - Caverstraat 2 - 23/09/2021 tussen 10u en 15u

555632 Goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod  - Varsenareweg 
27a  levering meubilair  - 21/09 en verhuis 27/09

555300 Goedkeuring
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Inname openbaar domein - Aanvraag parkeerverbod - 
Hoveniersstraat 6 - verhuis - 01/10/21

556185 Goedkeuring

Inname openbaar domein - Aanvraag parkeerverbod - 
Hoveniersstraat 2 - woensdag 29 september van 13u tot 18u

555142 Goedkeuring

Signalisatievergunning  - Inname openbaar domein - Dorpsstraat 
44 -  Plaatsen van Mobiele kraan wegname torenkraan  - donderdag 
23/09/2021.

555904 Goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2021079282 - Aartrijksesteenweg 28 - 
het bouwen van 4 ééngezinswoningen met een aangebouwde 
carport en een tuinberging (een afwijking), het aanleggen van een 
verharding - omgevingsvergunning

543750

Omgevingsloket - 2021088858 - Bekegemstraat 25 - het bouwen van 
een tuinhuis met een overkapping en een overdekt terras (een 
afwijking) -  het aanleggen van een verharding rondom overdekt 
terras - omgevingvergunning

544330

Omgevingsloket - 2021090721 - Oude Dorpsweg 101 - uitbreiden 
eengezinswoning (regularisatie) - bouwen fietsenberging en tuinhuis 
(regularisatie, afwijking), aanleggen verharding (een regularisatie) - 
omgevingsvergunning

545579

Leefmilieu - aanvragen toelage voor onderhoud van kleine 
landschapselementen - voorjaar 2021

555710 Goedkeuring

Leefmilieu - aanvragen toelage voor onderhoud van kleine 
landschapselementen - najaar 2020

555709 Goedkeuring

Leefmilieu - aanvragen toelage voor behoud bestaande 
zwaluwnesten - 2021

555711 Goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2021001804 - Kerkeweg 46 - het 
verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, regularisatie van 
de inplanting van de woning (een afwijking) - omgevingsvergunning

543739
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Omgevingsloket - Project Nr: 2021074470 - Westernieuwweg 39 - 
het bouwen van een losstaand bijgebouw na afbraak van een 
bestaand bijgebouw (een afwijking) - omgevingsvergunning

542850

Omgevingsloket - Project Nr: 2021123244 - het aanleggen van een 
zwembad - Oude Dorpsweg 100A - omgevingsvergunning

551446

Omgevingsloket - 2021047693 - Ettelgemstraat 53 - bouwen van 
twee eengezinswoningen met een ingebouwde garage en een 
aangebouwde carport, het aanleggen van een verharding,  het slopen 
van de bestaande woning en bijgebouw - omgevingsvergunning

545137

Omgevingsloket - Project Nr: 2021107539 - Noordstraat 9 - het 
verbouwen van een ééngezinswoning, het renoveren van de voor- 
en zijgevel, het plaatsen van een poort - omgevingsvergunning

549850

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau530744


