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EKENDMAKING BESLISSINGEN

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

570667

Openbare werken - WW1193/3 - Riolerings- en wegeniswerken
voor centralisatie afvalwater Stalhille - voorstel ereloonnota voor
goedkeuring

goedkeuring
euring
uring

570661

Patrimonium - Riool-en wegenwerken in de Dorpsstraat tussen dee
Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg - WW1894/01(M.L.) neerlegging VS 8 (periode januari 2022)

goedkeuring

570720

Patrimonium - Riool-en wegenwerken in de Dorpsstraat
at tussen de
Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg - WW.1894
4 - neerlegging
nota van ereloon - 4de voorschot

goedkeuring
goedkeu

571183

Fleet - Rollend materieel - onderhandelingsprocedure
procedure bestelwagen - vervanging Vivaro

goedkeuring

568703

Dienst gemeentewerken - onderhandelingsprocedure
ndelingsprocedure - verv
vervangen
materiaal groendienst

goedkeuring

571509

Patrimonium - gemeentehuis
iss Jabbeke - fase 2 - vorde
vordering
v
januari neerlegging PV van aanvaarding
op VS30
aarding van de betaling o

goedkeuring

571595

Gemeentelijke comptabiliteit
ptabiliteit
teit - goedkeuring uuitgaven.

goedkeuring

571601

Patrimonium - bouw
ouw gemeentehuis fase 2 - neerlegging vordering
januari

goedkeuring

571730

Patrimonium
onium
nium - Oude Begraaf
Begraafplaa
Begraafplaats - neerlegging bijkomende
verrekening/offerte
rekening/offerte
nin

goedkeuring

C
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EN

Nummer
566884

Beslissing

C
O
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EG
E

Onderwerp

571991

Financiën - Vloethemveld - werkjaar 2021 - terugvorderingen

goedkeuring

572451

Gebouwenbeheer - krachtbal/atletiek - verwarming - ketel vervanging

goedkeuring

572578

Patrimonium - werken Dorpsstraat - gemeentehuis - verrekening
heraanleg voetpad voor gemeentehuis

goedkeuring

572574

Patrimonium - U913 - Jabbeke Oude Begraafplaats - VS1 voor
goedkeuring

goedkeuring

572587

Overheidsopdrachten - Jabbeke sportvelding verledding - alle
sportterreinen Jabbeke - exemplaar vorderingsstaat nr. 4

goedkeuring
euring
uring

572841

Prijsvraag - gasolie diesel wit / EN590 - rode gasolie extra industrie

goedkeuring

572911

Patrimonium - renovatiewerken landbouwwegen 2020 Pannedreef - Zandweg naar Aartrijke - Vloethemveldstraat Oosternieuwweg - Oude Bruggeweg - Krauwerstraat vorderingsstaat nr. 2 - neerlegging

goedkeuring

573113

Overheidsopdrachten - prijsvraag - Popstaelstraat - pompstation pomp - dringende vervanging

goedkeuring
goed
go

573212

Patrimonium - verbouwing gemeentehuis - fietsparking
ietsparking - verreke
verrekenin
verrekening goedkeuring
voor een betere afwerking

570550

Vergunningen voor activiteiten/evenementen
enementen
ementen - vinkenzettingen
vinkenzettin
speelseizoen 2022 - Ettelgemstraat,
tussen de
traat,
raat, gelegen tu
Gistelsteenweg en de Torhoutweg
toelating + verzoek
outweg - aanvraag to
toelat
tot instellen tijdelijk politiereglement
tiereglement

goedkeuring

570648

Openbare werken - aanvraag
aag permanente si
sig
signalisatievergunning Jaarvergunning 2022
werken 3e categorie
022 - Signalisatie - werke

goedkeuring

570811

Lokale economie
nomie - ambulante hande
handel 2022 - ijsbakfiets - aanvraag
vergunning
eind november 2022
ing
ng van 01/03/2022 ttot ei

goedkeuring

570712

Politiereglement
tiereglement
eglement - inname troittoir
ttr
plaatsen stelling - Dorpsstraat

goedkeuring

C
H
EP
EN

Nummer

Beslissing

Beslissing

571454

Vergunningen voor activiteiten/evenementen - vinkenzettingen speelseizoen 2022 - aanvraag toelating + verzoek tot instellen
tijdelijk politiereglement

goedkeuring

569012

Inname openbaar domein - parkeerverbod - Hovenierstraat 2 5/04/2022

goedkeuring

571667

Evenementen - 2022 - wielerwedstrijd - Euroshop Elfstedenronde 12 juni 2022 - aanvraag toelating

goedkeuringg

571797

Politiereglement - 20 jarig bestaan Café Les Tsarz - 18/03/2022 tot
20/03/2022 - reserveren straatgedeelte Vedastusstraat

goedkeuring
edkeuring
uri

572018

Evenementen - Organisatie rommelmarkt Bogaertstadion - zondagg
29/05/2022 - aanvraag toelating

goedkeuring

571917

Inname openbaar domein - Stationsstraat - marktplein 24/03/2022 - namiddag 12u-18u

goedkeuring

572174

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod
d - hoek
Dwarsstraat/Permekelaan - 12/03/2022

goedkeuring
goed
go

572057

Signalisatieverguning - Gistelsteenweg - NoordstraatoordstraatordstraatVedastusstraat - Herstel putdeksel op het kruispunt - period
periode
21/03/2022 tot 25/03/2022

goedkeuring

560474

Omgevingsloket - Project Nr: 2021161722
021161722 - Kasteeldreef
Kasteeldree
Kasteeldre 16-18 IIOA - het uitvoeren van twee
boringen wee
ee geothermische bboring
omgevingsvergunning

561458

Omgevingsloket - Project
roject Nr: 2021163666 - het bouwen van een
serre voor veldsla
laa en het realiseren van een
e wateropvangput Zomerweg 14
4 - omgevingsvergunning

561494

Omgevingsloket
ngsloket
gsloket - Project N
Nr: 202
2021163978 - Expressweg N 377 6 het uitbreiden
landbouwloods voor de opslag van graan,
itbreiden
reiden van een landbo

E

Onderwerp
51 - van 10/03 tem 08/04/2022
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C
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Nummer

555881

Omgevingsloket - Project Nr: 2021120194 - LanestraatKrakeelstraat - groepswoningbouwproject voor het bouwen van 23
ééngezinswoningen en 6 bescheiden ééngezinswoningen met
bijhorende weginfrastructuur - omgevingsvergunning

558588

Omgevingsloket - Project Nr: 2021151815 - Eernegemweg 96 - het
uitbreiden van de bestaande garage - omgevingsvergunning

560375

Omgevingsloket - Project Nr: 2021157517 - Eernegemweg 27-29 het verbouwen van twee eengezinswoningen, het aanleggen van een
verharding en 3 parkeerplaatsen - omgevingsvergunning

560456

Omgevingsloket - Project Nr: 2021164378 - Romain Maesstraat 21 het bouwen van een vrijstaande tuinberging (een afwijking) omgevingsvergunning

561479

Omgevingsloket - 2021165206 - Caverstraat 47 - een aanpassing
anpassing
ng van
een vergunde, niet volledig uitgevoerde, uitbreiding van
an een woning
met praktijkruimte (een afwijking), het herschikken
en en uitbreiden
van de verharding - omgevingsvergunning

562930

Omgevingsloket - Project Nr: 20211773633 - Wijngaardstraat 1,3,5
1,3 het bouwen van 3 eengezinswoningen (een woning met een
inpandige garage, twee woningen met
et de vrijstaande carports
carpor in de
voortuin, het aanleggen van een
omgevingsvergunning
n verharding - omgevings
omgevingsv

562931

Omgevingsloket - Project Nr:
r: 2021177488 - Wijnga
Wij
Wijngaardstraat
2,4,6,8 - het bouwen van
het
an
n 4 bescheiden eengezinswoningen,
eengezin
aanleggen van een verharding
omgevingsvergunning
erharding
ding - omgevingsver
omgevingsve

564094

Omgevingslokett - Project Nr: 20211841
2021184178 - Ter Lovestraat 57-59 het bouwen van twee eengezinswoningen
met de ingebouwde
eengezinswoni
eengezinswon
garages, het aanleggen van eeen ve
verharding - omgevingsvergunning

565289

Omgevingsloket
gevingsloket
ngsloket - Project Nr
Nr: 2021189680 - André Franchoostraat

Beslissing

E

Onderwerp
dierenvoeders, verzorging dieren - omgevingsvergunning

C
H
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C
O
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Nummer

565783

Omgevingsloket - Project Nr: 2021192595 - Dorpsstraat 74 - de
functiewijziging van het kantoor naar 1 appartement omgevingsvergunning

566889

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau

EN
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H
C

Beslissing

E

Onderwerp
10 - het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met een
ingebouwde garage en een aangebouwde carport, het aanleggen van
een verharding - omgevingsvergunning

C
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Nummer

