
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 14 FEBRUARI 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend -  Daniël Vanhessche burgemeester en Gabriël Acke, algemeen directeur

Nummer Onderwerp Beslissing
Cultuur - werkingssubsidies socio culturele verenigingen - werkjaar 
2020-2021 - K.H. Sint-Cecilia Jabbeke - neerlegging subsidiedossier 
aankoop en herstellingen instrumenten

566040 goedkeuring

Patrimonium - heraanleg Dorpsplein Snellegem - Rioleringswerken - 
WW.1984 - neerlegging PVVO ereloon vierde voorschot

568809 goedkeuring

Bestuur - Financiën - gemeente & O.C.M.W. - aanpassing 
meerjarenplan 2020-2025

568865 kennisname

Patrimonium / financiën - Jabbekebeek - voorlopige oplevering - 
verzoek tot  teruggave 1e helft borg

568902 goedkeuring

Patrimonium - Omgevingsaanleg kinderopvang snellegem - aanvraag 
voorlopige oplevering.

569757 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.569856 goedkeuring

VC Jabbeke - parketzaal - vervangen turntoestellen570118 goedkeuring

Overheidsopdrachten - Spc Varsenare - vervangen projector 
cultuurzaal

570216 goedkeuring

Gemeentehuis Jabbeke - onderhandelingsprocedure - 
inrichtingsvoorstel - onthaalzone - zitruimte

570359 goedkeuring

Openbare werken - Krauwerstraat - BMX piste - afsluiting570544 goedkeuring

Archiefdienst - verwerving en collectievorming - aankoop 
naslagwerken - voorstel tot aankoop geschiedkundige publicaties 

569866 goedkeuring
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Nummer Onderwerp Beslissing
over Varsenare en Snellegem

Evenementen - benefit cava-festibar 2022 - tvv VZW Huis Snello - 
aanvraag parkeerverbod + verzoek éénrichtingsverkeer - aanvraag 
signalisatieborden - 1 tem 3 juli 2022

567426 goedkeuring

Politiereglement -  aanvraag parkeerverbod  -  Stationstraat 4 - 
maandag 21/02/2022.

569714 goedkeuring

Toelating Inname openbaar domein - 16/02/2022 Dorpsstraat 
54,56 - Inrichting werf plaatsing zonnepanelen.

569955 goedkeuring

Politiereglement  Organistie Evenementen - 2022 - OASIX 
Winter -  26/02/22

561748 goedkeuring

Politiereglement - parkeerverbod - Stationsstraat 1  - Inname 
openbaar domein - Inrichten werfzone 3 parkeerplaatsen van 
07/03/2022 tot 06/05/2022.

570041 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2021163461 - Pieter Derudderstraat 
zn - het bouwen van een meergezinswoning (20 appartementen) 
met ondergrondse parking, het aanleggen van een verharding, 
tijdelijke bemaling - verlening van een omgevingsvergunning

561492

Omgevingsloket - Project Nr: 2021131344 - Westernieuwweg zn - 
reliëfwijziging van een landbouwperceel, het verbreden van een deel 
van een gracht - omgevingsvergunning

559152

Omgevingsloket - Project Nr: 2021175729 - Dorpsstraat 34 - het 
schilderen van de voorgevel, het aanbrengen van een 
gevelreclameborden, reclamevlag, lichtgevende borden en 
raambestickering - omgevingsvergunning

562101

Omgevingsloket - Project Nr: 2021175816 - Marie Vanpouckestraat 
37 - het uitbreiden van de oprit in de voortuin - 
omgevingsvergunning

562094
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Nummer Onderwerp Beslissing
Omgevingsloket - Project Nr: 2021176355 - Marie Vanpouckestraat 
39 - het uitbreiden van de oprit in de voortuin - 
omgevingsvergunning

562093

Omgevingsloket - Project Nr: 2021154734 - Stationsstraat 61N - 
het uitbreiden van de bestaande ééngezinswoning, het aanleggen van 
een verharding - omgevingsvergunning

558587

Omgevingsloket - Project Nr: 2021153033 - Stationsstraat 27 - 
Bouw & Milieu: Bouwen van warenhuis na sloop bestaande 
woningen en nieuwe IIOA - omgevingsvergunning

558641

Omgevingsloket - Project Nr: 2021142087 - Constant Permekelaan 
27 - het bouwen van een ééngezinswoning met een ingebouwde 
garage en een overdekte autostandplaats na het slopen van de 
bestaande bebouwing - omgevingsvergunning

558578

Omgevingsloket - 2021156504 - Gistelsteenweg 102A - het bouwen 
van een vrijstaande ééngezinswoning met een schoonheidssalon met 
een overdekte carport, het aanleggen van een verharding en 3 
parkeerplaatsen met een fietsenstalling - omgevingsvergunning

561490

Sociale dienst - dienstverlening asielzoekers - werking LOI - visie - 
stopzetting werking.

570335 goedkeuring
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