
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 21 MAART 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend -  , burgemeester en Gabriël Acke, algemeen directeur

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Patrimonium - Riool-en wegenwerken in de Dorpsstraat tussen de 
Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg - WW1894/01(M.L.) - 
neerlegging verrekening nr.06 - herstel verzakkingen wegdek in 
Dorpsstraat deel tussen Kapellestraat en Stationsstraat

573345 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.573424 goedkeuring

Patrimonium - Gemeentehuis snellegem - uitbreiding met 
kinderopvang - omgevingsaanleg - aanvraag goedkeuring VS 14

573557 voorwaardelijke goedkeuring

Patrimonium - Uitbreiding gemeentehuis - Dorpsstraat 3 - 
verrekening radiatoren

573980 goedkeuring

Patrimonium - Inbreidingsproject centrum Jabbeke - project P-
202007 U-849 - Jabbekebeek - vorderingsstaat 13 - eindstaat - 
factuur - neerlegging

574381 goedkeuring

bibliotheek - voorstel tot aankoop van 76 volwassen boeken574517 goedkeuring

bibliotheek - collectie - voorstel tot aankoop van 61 jeugdboeken574520 goedkeuring

bibliotheek - collectie - voorstel tot aankoop van 180 boeken574543 goedkeuring

begraafplaatsconcessies573864 goedkeuring

Jeugdwerking - 2022 - aanvraag speelstraat Cathilleweg - 
politiereglement afsluiten straat - zondag 29 mei 2022

572834 goedkeuring

Inname openbaar domein - residentie Ten Hove- 573321 goedkeuring
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Nummer Onderwerp Beslissing
appartementsgebouw - appartement 2.4 - parkeerverbod - 23 maart 
2022

Inname Openbaar domein - Oude Dorpsweg - aanvraag 
parkeerverbod -  maandag 04/04/2022

573813 goedkeuring

Aanvraag politiereglement - Parkeerverbod Hovenierstraat  - 
Vlaanderen Feest 03/07/2022 - aanvraag dranghekkens - maaien plein.

574087 goedkeuring

Evenementen - 2022 - wielerwedstrijd EZC Zerkegem -  Zaterdag 
18 juni 2022

574121 goedkeuring

Inname openbaar domein - VBS de Loopbrug - verzoekt tot 
verkeersvrij maken van de schoolomgeving - 24/03

574173 goedkeuring

Politiereglement parkeerverbod - Dorpsstraat 52 -   Inname 
openbaar domein  - plaatsen stelling gevel - 25/03/2022 tot 
01/04/2022

574174 goedkeuring

Inname openbaar domein -  Aanvraag parkeerverbod - Pieter 
Derudderstraat 1-3 - op 6-7-8/04

574205 goedkeuring

Evenementen - 2022 - aanvraag vergunning en medewerking - 
kermisrommelmarkt (28/08) en rommelmarkt Molenhoekkermis 
(04/09) - verkeersreglement

574303 goedkeuring

Politiereglememt - Evenement Zeugefeesten - speelstraat  
Cathilleweg - zondag 03/07/2022 - verkeersreglement

574389 goedkeuring

Inname openbaar domein - Grote Thems - aanvraag toelating 
filmopnames openbare weg "Onder Vuur" - 5 en 6 april 2022

574395 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod - Ter 
Hauwestraat 12 - 30 en 31 maart

574547 goedkeuring

Omgeving - Kasteeldreef 5 en 7 - koetshuis - verzoek tot opname 
als woonhuis in de vergund geachte gebouwen

570478 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2021174575 - de uitbating van een 562115
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Nummer Onderwerp Beslissing
hondenpension - Zomerweg 33 - vergunning

Omgevingsloket - 2021150596 - Aartrijksesteenweg 91 - 
functiewijziging van landbouwsite naar zonevreemde site, 
herbouwen woning, herbouwen bijgebouwen, aanleggen zwembad 
en waterpartij, het vervangen verharding - omgevingsvergunning

557763

Omgevingsloket - Project Nr: 2021193958 - Ter Lovestraat 45, 47 - 
het bouwen van twee bescheiden eengezinswoningen met een 
ingebouwde garage, het aanleggen van een verharding - 
omgevingsomvergunning

565764

Omgevingsloket - Project Nr: 2021194426 - Ter Lovestraat 37, 39, 
41 en 43 - lot 226 tem 229 - omgevingsvergunning

565763

Omgevingsloket - 2021194511 - Gistelsteenweg 131 - het bouwen 
van een vrijstaand bijgebouw, het aanleggen van een zwembad en 
een verharding, het plaatsen van een warmtepomp, het verwijderen 
van een deel van de bestaande verharding - omgevingsvergunning

565800

Omgevingsloket - 2021172810 - Ettelgemstraat 61 - regulariseren 
van aantal uitgevoerde stedenbouwkundige handelingen , het 
bouwen van een tuinberging in de zijtuin (een afwijking) - 
gedeeltelijke omgevingsvergunning

561530

Omgevingsloket - Project Nr: 2021142665 - Kouter 13 - het 
verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde ééngezinswoning, 
het slopen van een aanbouw en een tuinhuis, het verwijderen en 
hershikken van de verharding - omgevingsvergunning

562136

Omgevingsloket - 2021186018 - Vedastusstraat 22 - verbouwen en 
uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning, bouwen van een 
particulier bijgebouw (bergruimte) na afbraak van de bestaande 
bijgebouwen, het aanleggen van een verharding - 
omgevingsvergunning

566209
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Nummer Onderwerp Beslissing
Omgevingsloket - Project Nr: 2021157013 - Steedje 3 - de 
bestemmingswijziging van de eengezinswoning naar de 
vakantiewoning - omgevingsvergunning

561464

Omgevingsloket - 2021175159 - Oude Stokerijstraat 19 - 
aanbouwen carport aan bestaande eengezinswoning, hernieuwen 
bestaande verharding, aanleggen nieuwe verharding en 
infiltratievoorziening, slopen bestaande tuinberging - 
omgevingsvergunning

562075

Omgevingsloket - Project Nr: 2021175037 - het plaatsen van een 
kleine windmolen - Elfhoekstraat 1 - omgevingsvergunning

562104

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889

Buurthuis - akoestiek - plafond - akoestische oplossing574122 goedkeuring
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