
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 31 JANUARI 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Financiën - onderhoudswerken waterlopen - Doorbraak 63 -  
waterlopen 8ste categorie - verzoek tot betaling aandeel gemeente

567528 goedkeuring

Overheidsopdrachten patrimonium - Onderhandelingsporcedure - 
Bouwrijp maken perceel   Bosweg 4 - gunning van de opdracht

549775 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.567804 goedkeuring

gemeentehuis Jabbeke - omgeving - onderhandelingsprocedure - 
Vlaggemasten

566673 goedkeuring

Openbare werken - Riolerings-en wegeniswerken in de Dorpsstraat 
tussen de Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg - neerlegging 
vorderingsstaat 7

568109 goedkeuring

Jabbeke sportvelding verledding  - alle sportterreinen Jabbeke - 
neerlegging vorderingsstaat nr. 3

568363 goedkeuring

Toerisme en recreatie - wandelnetwerk Vloethemveld - voorlegging 
voorstel m.b.t. locaties startborden op grondgebied Jabbeke - 
verzoek om goedkeuring

562509 goedkeuring

Conto regeling verenigingen VCJ Jabbeke en SPC Varsenare - 
periode juli tot december 2021 - overzicht - uitbetaling - winstdeling

568977 goedkeuring

Toekenning signalisatievergunning Agentschap wegen en Verkeer  
voor het uitvoeren van werken op de gewestwegen - jaarvergunning 
2022

567809 goedkeuring

SC
HEP

EN
COLL

EG
EGNUARI 2022NUARI 2022

EKENDMAKING EKENDMAKING 

LL
E

OLLOLeuringuring

COgoedkeuringgoedkeuring

COgoedkeuringgoedkeuring

NCgoedkeuringoedkeurinedure - e - 

Nn in de Dorpsstraat n in de Dorpsstraat 
weg - neerlegging weg - neerleggin

goego

PE
N

 sportterreinen Jabbeke sportterreinen Jabbeke

EP
E

elnetwerk Vloethemveldelnetwerk Vloe
rtborden op grondgebiedborden op grondgeb

ngg

HEdecember 2021 - overzidecember 2021 - overzi
renigingen VCJ Jabbeke en VCJ Jabbeke e

CHg signalisatievergunning Ag signalisatiever
et uitvoeren van werken t uitvoeren van werk

2



Nummer Onderwerp Beslissing

Inname openbaar domein - klant Ibis Hotel - Aanvraag 
parkeergelegheid Vlamingveld voor promo caravan Tour de France 
op 4/7/22 - aanvraag toelating

567850 goedkeuring

Toelating Inname openbaar domein - afsluiten straat Kalsijdeweg - 
Plaatsing mobiele kraan - 7 en 8 februari 2022

568150 goedkeuring

Toekenning permanente signalisatievergunning - Aquafin -  
Jaarvergunning 2022

568560 goedkeuring

Melding/info - inname openbaar domein - aanvraag tot het zetten 
van lift voor verhuis  in de Nieuwenhovedreef 35 te varsenare 
11/02/2022

567594 goedkeuring

Signalisatievergunning - inname openbaar domein - Plaatsen Mobiele 
Kraan - afsluiten straat Kalsijdeweg - 7/02/2022 en 8/02/2022

568150 goedkeuring

Politiereglement - Inname openbaar domein -  parkeerverbod - 
filiaal KBC Varsenare - vervangen geldautomaat - Oude Dorpsweg 
52B - 18/02/2022

568755 goedkeuring

Politiereglement - Inname openbaar domein -  parkeerverbod - 
filiaal KBC Jabbeke - vervangen geldautomaat - Dorpsstraat 23 - 
18/02/2022

568747 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2021148690 - veldvijver 
Vloethemveld - Woudweg naar Zedelgem - beslissing - 
omgevingsvergunning

557049

Omgevingsloket - Project Nr: 2021147648 - Zilverstraat 9 - het 
herbouwen van een zonevreemde ééngezinswoning, het aanleggen 
van een verharding en een wadi - omgevingsvergunning

557439

Omgevingsloket - Project Nr: 2021151045 - het regulariseren van 
drie tuinhuizen, verharding, keermuur en gesloten afsluiting - 
Walbekestraat 26 - weigering omgevingsvergunning

557597
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Nummer Onderwerp Beslissing
Omgevingsloket - Project Nr: 2021146450 - Eikendreef 8 - het 
herbouwen van een losstaand bijgebouw met een overkapping (een 
afwijking), het her aanleggen en uitbreiden van de verharding, 
aanleggen van een zwembad, melding warmtepomp - 
omgevingsvergunning

557442

Omgevingsloket - Project Nr: 2021169332 - Gistelsteenweg 525 - 
het bouwen van een vrijstaand bijgebouw, het slopen van het 
bestaand bijgebouw - omgevingsvergunning

561480

Omgevingsloket - Project Nr: 2021170819 - Hogeweg 9 - het 
dempen van een bestaande vijver, het aanleggen van een nieuwe 
vijver van 80m² - omgevingsvergunning

561465

Omgeving, 2021149711, Bedevaartstraat 12, uitbreiden 
zonevreemde ééngezinswoning, bouwen stal voor damherten, 
afbreken 4 bijgebouwen, bouwen zwembad en verharding, 
verwijderen deel verharding, aanleggen nieuwe weg - gedeeltelijke 
omgevingsvergunning

557593

Omgevingsloket - Project Nr: 2021149389 -  het bouwen van een 
ééngezinswoning met een ingebouwde garage (een afwijking), het 
aanleggen van een verharding - Steenovenstraat 10 - 
omgevingsvergunning

557612

Omgevingsloket - Project Nr: 2021153167 - Paradijsweg 6 - het 
verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning (een afwijking), 
het aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding - 
omgevingsvergunning

558589

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889
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