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GEZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 17 JANUARI 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Gemeentelijk netwerk - vrijetijdscentrum - cafetaria - vervanging 
kassasysteem - cashbox

559999 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.565816 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.566714 goedkeuring

Patrimonium - Gemeentehuis Snellegem- uitbreiding met 
kinderopvang omgevingsaanleg - vorderingsstaat 3

567036 goedkeuring

begraafplaatsconcessies566446 goedkeuring

Toelating Inname openbaar domein -  Plaatsing container - 
22/01/2021 - Dorpsstraat 27

565727 goedkeuring

Evenementen 2022 - Wielerclub Varsenare - Aanvraag toelating 
wielerwedstrijd Stalhille - 12 maart 2022

566208 goedkeuring

Toekenning Permanente Signalisatievergunning  -  De Watergroep - 
Dienstjaar 2022

566330 goedkeuring

Toekenning permanente signalisatievergunning Dienstjaar 2022 - 
Pronatech - diverse keline werken i.ov. Proximus.

566316 goedkeuring

Openbare werken - Aanvraag jaarvergunning - Signalisatievergunning 
voor kleine grondwerken - LLGI Thv - dienstjaar 2022

566306 goedkeuring

Politereglement - aanvraag parkeerverbod - Dorpsstraat 27 -  
verhuis Vrijdag 21/01/2022 - plaatsing container zaterdag 22/02/2022

565727
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Poitiereglement -  aanvraag parkeerverbod -  Inname openbaar 
domein verhuis - Stationsstraat 6  - op 19/01/2022

566589 goedkeuring

Politiereglement - Organisatie  wandeltocht - 11/03/2022 - 
Wandelclub De Rustige Bosstappers .

566629 goedkeuring

Mobiliteit - verkeersveiligheid - verzoek lidmaatschap vzw VVWV 
2022

566781 goedkeuring

Activiteiten/evenementen - Wielerwedstrijden - Verzoek tot 
toelating  inrichten wielerwedstrijden voor nieuwelingen in 
Varsenare 09/04/2022

566990 goedkeuring

Politereglement - parkeerverbod verhuis - Gistelsteenweg 85-87 - 
03/02/2022 van 7u tot 17u

567105 goedkeuring

Openbare werken - aanvraag signalisatievergunning - 
Herstellingswerken greppel kruispunt Aartrijksesteenweg en 
Gistelsteenweg - week 4 van 2022  = van 24/01/2022 s morgens 
tem 28/01/2022 s avonds

567307 goedkeuring

Inname openbaar domein - Constant Permekelaan 27 (V002) - 
werken drinkwateraansluitingen - van 24/01/2022 tem 28/01/2022

567349 goedkeuring

Toelating doortocht  Wandelclub De Rustige Bosstappers Jabbeke - 
wandeltocht - 11/03/2022.

566629 goedkeuring

Politiereglement - Inname openbaar domein - afsluiting straatzone 
Nieuwenhovedreef 1 - 27/01 - van 07u tot12u

567337 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2021192070 - Kerkebeekstraat 39 - 
het vergroten van de ramen in de zij- en achtergevel, het 
verbouwen van een eengezinswoning (een melding) - aktename

565776 neemt akte

Omgevingsloket - Project Nr: 2021108945 - Lettenburgstraat 4, 
Legeweg 2B, Stationsstraat 60 - exploitatie van een 
aannemingsbedrijf - omgevingsvergunning

557056
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Omgevingsloket - 2021140831 - Eernegemweg 50 - het verbouwen 
van een winkel met de woning tot een ééngezinswoning na 
gedeeltelijke afbraak van de bestaande woning, het aanleggen van 
een nieuwe verharding - omgevingsvergunning

556006

Omgevingsloket - 2021139652 - Bosweg 35A - een regularisatie van 
de inplanting van een zonevreemde eengezinswoning en de 
uitbreiding, regularisatie van het losstaand bijgebouw, regularisatie 
van de verharding - omgevingsvergunning

556002 gedeeltelijke vergunning

Omgevingsloket - Project Nr: 2021139915 - Hoge Akker 23 - het 
verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning (een afwijking), 
het aanleggen van een verharding in de voortuin - 
omgevingsvergunning

556280

Omgevingsloket - Project Nr: 2021167322 - Zeeweg 32 - het vellen 
van 3 hoogstammige bomen - weigering omgevingsvergunning

560811 weigering

Omgevingsloket - 2021168499 - Paul Snoekstraat 1 - het bouwen 
van een ééngezinswoning met een ingebouwde garage en een 
aangebouwde carport, het aanleggen van een verharding - 
omgevingsvergunning

561486

Omgevingsloket - Project Nr: 2021168025 - het verwijderen van 
een deel van de verharding, het aanleggen van een zwembad en een 
terras, het plaatsen van een warmtepomp - Halvemaanstraat 2 - 
omgevingsvergunning

561495

Omgevingsloket - 2021147298 - Beisbroekdreef 18 - bouwen 
nieuwbouw eengezinswoning met aangebouwde carport en dubbele 
garage na afbraak bestaande woning en bijgebouw, aanleggen 
verharding - weigering omgevingsvergunning

556627 weigering

Leefmilieu - Ca Va  - Gistelsteenweg 288 - aanvraag vergunning 
schenken sterke dranken - hygiëneattest

567104 goedkeuring
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Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889

Bestuur - BCSD  - samenstelling - opvolging na beeindiging mandaat567043 kennisname


