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ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 03 JANUARI 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Beslissing

61686

Aankoop - Vervanging printer financiële dienst

goedkeuring

564800

Patrimonium - Riool-en wegenwerken in de Dorpsstraat vanaf de
Bitterstraat tot Kapellestraat - neerlegging verrekening nr 02

goedkeuring

565705

Patrimonium - verbouwing gemeentehuis - verrekeningen neerlegging

565808

Patrimonium - begraafplaats Jabbeke - oudstrijderspark -

565547

Cultuur - overzicht schooltheater en familietheater - schooljaar
2021 2022

goedkeuring

565715

Personeel - coronapremie - voorstel

goedkeuring

561377

Politiereglement - organisatie van kleiduifschieting Hove ter Hille vrijdag 29/04/2021 zaterdag 30/04/2022 zondag 01/05/2021

565632

Aanvraag jaarvergunning - Signalisatievergunning werken in
opdracht van Proximus, Fluvius, Telenet - dienstjaar 2022

goedkeuring

565628

Politiereglement - Inname openbaar domein - Parkeerverbod
plaatsing container - Spanjaardstraat 10 - periode 21/01/2022 tot
31/01/2022

goedkeuring

558891

Omgevingsloket - 2021155940 - Grote Thems 26 - verbouwen en
uitbreiden van de bestaande ééngezinswoning, aanbouwen van een
carport aan de woning, aanleggen van een verharding, verwijderen
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goedkeuring
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Nummer
566884

goedkeuring

goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2021156860 - Kwetshagestraat 6 - het
rooien van 4 knotwilgen, het planten van 6 nieuwe knotwilgen omgevingsvergunning

556836

Omgevingsloket - Project Nr: 2021146079 - Dorpsstraat 26 GVA2 functiewijziging van winkelruimte naar zelfruimte met
geldautomaten - omgevingsvergunning

552036

Omgevingsloket - Project Nr: 2021123496 - Gistelsteenweg 223 verbouwen en uitbreiden bestaande woning tot eengezinswoning
met horeca, bouwen vrijstaande garage, her aanleggen verharding,
aanplanten fruitbomen - omgevingsvergunning

553023

Omgevingsloket - 2021107956 - Flamincka Park 31 - regularisatie
inplanting woning, regularisatie plaatsen poolhouse, zwembad en
verharding; verbouwen en uitbreiden bestaande ééngezinswoning,
herschikken deel van de verharding - omgevingsvergunning

554732

Omgevingsloket - 2021136579 - Zandweg naar Aartrijke 1 - het
verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde ééngezinswoning,
het aanleggen van een verharding en een parking omgevingsvergunning

554772

Omgevingsloket - 2021135423 - Wielewaalstraat 7 - verbouwen en
uitbreiden ééngezinswoning, grondophoging rondom de woning,
aanleggen verharding en zwembad, dempen van vijver, rooien berk,
aanplanten hoogstammige boom - omgevingsvergunning

559553

Omgevingsloket - Project Nr: 2021147046 - Westernieuwweg 85 bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met een ingebouwde
garage en een aangebouwde carport, het bouwen van een vrijstaand
bijgebouw, het aanleggen van een verharding - omgevingsvergunning
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Onderwerp
van afdak, serre, tuinhuis, vijver - omgevingsvergunning

O

Nummer

Omgevingsloket - 2021139930 - Torhoutweg 9 - het bouwen van

549362

Omgevingsloket - Project Nr: 2021095990 - Gistelsteenweg 285 de uitbreiding van de showroom op de verdieping, het aanleggen van
extra 9 parkeerplaatsen - omgevingsvergunning

566889

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau
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Onderwerp
een nieuwe zonevreemde ééngezinswoning met een ingebouwde
garage na het slopen van de bestaande woning, het aanleggen van
een verharding - omgevingsvergunning
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