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ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 04 APRIL
PRIL 20
2022

BEKENDMAKING
EKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend - Daniël Vanhessche, burgemeester en Gabriël Acke, algemeen directeur
Nummer
566884

Onderwerp
Goedkeuring verslag vorige zitting

Beslissing

574399

Patrimonium - Inbreidingsproject Jabbeke-Centrum - WW.1956 VS13 (Eindstaat - december 2021) - neerlegging voorstel 7de
voorschot - aanvraag goedkeuring

goedkeuring
euring
uring

574540

Patrimonium - gemeentehuis fase 2 - neerlegging vordering februari
arii

goedkeuring
edke rin

574628

Patrimonium - uitbreiding Gemeentehuis Jabbeke - renovatie en
nieuwbouwgedeelte gemeentehuis fase 1A - vordering februari
ruari
ari

goedkeuring

574647

Patrimonium - uitbreiding begraafplaats Varsenare - Dossiernr.
1774 - neerlegging offerte reinigen bestaande betonstraatstenen
onstraatstenen
straatstenen

goedkeuring
goedke

574664

Jabbeke sportvelding verledding - alle sportterreinen
erreinen
rreinen Jabbeke exemplaar vorderingsstaat nr. 5

goedkeuring

574723

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring
euring uitgaven

goedkeuring

575033

Openbare werken - Riolerings-enn wegeniswerken in de Dorpsstraat
D
tussen de Kapellestraat en de Aartrijksesteen
Aartrijksesteenweg - neerlegging
nee
vorderingsstaat 9 (februari 2022)

goedkeuring

575062

Financiën - Avondrustt vzw
zw - aanvraag werkings
werking
werkingssubsidie 2020

goedkeuring

575117

Openbare werkenn - riool-en
l
wegenwerken
wegenwerke
k in de Dorpsstraat tussen goedkeuring
de Kapellestraat
Aartrijksesteenweg te Jabbeke: Verrekening
aat en de Aartrijksestee
Aartrijksesteenw
nr.04 - meerprijs
marmeren kassein - voorstel van
erprijs platines en witte m
aanvaarding
rding
ding
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Onderwerp
Patrimonium - Varsenare-Noord - verkaveling Hof van Straeten fase
5 - o.ref: 20M049 - neerlegging vorderingsstaat VS9, de bijhorende
facturen, PV van behandeling en het overzicht tem VS9 - VS 8 =
nihilstaat

Beslissing
goedkeuring

575313

Patrimonium - Inbreidingsproject Jabbeke-Centrum - WW.1956 neerlegging PV voorlopige oplevering

kennisname

575622

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.

goedkeuring

575739

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

goedkeuring
uring
ring

574184

Jeugd/planologie - 2022 - skateparken - onderhandelingsprocedure
met bekendmaking vooraf - selectie van ontwerp - gunning

goedkeuring
edkeuring
uri

572106

Evenement - Basisschool De Wassenaard - verzoek instellen
politiereglement schoolfeest - zondag 22 mei 2022

goedkeuring

574555

Inname openbaar domein - aanvraag signalisatievergunning - iov
ov
Fluviuss - Joorisstraat - aanleg lagedrukgasnet - 13 april 2022

goedkeuring

574918

Inname openbaar domein - plaatsen mobiele kraan - Kapellestraat
tegenover kerk - 21/04/2022 tussen 7u en 19u

goedkeuring
goed
go

575523

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod
erverbod
rverbod Spanjaardstraat 8 - 8 en 9 april 2022

goedkeuring

575573

Politiereglement - Parkeerverbod - Popstaelstraat 331 - Inn
Inname
openbaar domein - plaatsen containermet 7 april
ntainer- 5 april tot en m
2022

goedkeuring

575673

Evenementen - 2022 - aanvragen
anvragen kermis en rommelmarkt
rom
op
zaterdag 25/06 en zondag
ondag 26/06

goedkeuring

575678

Inname openbaar
arr domein - parkeerverb
parkeerverbod - Eernegemweg 3 19/04/2022 tot
ot 22/04/2022

goedkeuring

575754

Politiereglement
eglement
glement - Inname op
openb
openbaar domein - parkeerverbod Dorpsstraat
voetpad - verzoek tot verlenging - week
rpsstraat
traat 51 - stelling voet
voe

goedkeuring
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Nummer
575175

Beslissing

575810

Parkeerverbod op vrijdag marktplein stationsstraat marktgebeuren vanaf 08/04/2022

goedkeuring

560675

Omgevingsloket - 2021158090 - Gistelsteenweg 577 - bouwen van
een nieuwe loods, overdekte en bovengrondse mestopslag, een
sleufsilo, aanleg bijkomende erfverharding en het wijzigen van de
ingedeelde inrichting - omgevingsvergunning

562918

Omgevingsloket - Project Nr: 2021166466 - Eernegemweg 17-17a het bouwen van een dagcentrum met 6 studio's en een
fietsenbergplaats, het aanleggen van een verharding en een parking,
het slopen van de bestaande bebouwing - omgevingsvergunning

562921

Omgevingsloket - Project Nr: 2020161815 - Aartrijksesteenwegg
157 - functiewijziging van landbouwsite naar zonevreemde site,
te, het
herbouwen van de bestaande woning op dezelfde plaats na afbraak
braak
van de bestaande woning - omgevingsvergunning

563322

Omgevingsloket - Project Nr: 2021180402 - Cathilleweg
hilleweg
illeweg 142 - het
verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning,
engezinswoning,
ngezinswoning, het
slopen van de aanbouwen, het aanleggen van
an
n een verharding en eeen
unning
parking in de voortuin - omgevingsvergunning

564095

Omgevingsloket - Project Nr: 2021184129
1184129
184129 - Ter Lovestraa
Lovestraat 49-5153-55 - het bouwen van vier eengezinswoningen
engezinswoningen
ngezinswoningen met de
ingebouwde garages, het aanleggen
verhardingnleggen van een verhardin
ver
omgevingsvergunning

569072

Omgevingsloket - Project
roject Nr: 2021193642 - Eernegemweg 54 - het
uitbreiden van dee bestaande eengezinswo
eengezinswoning na de instorting van
een deel van dee woning tijdens de afbraakwerken
afb
afbr
omgevingsvergunning
svergunning

563067

Omgevingsloket
evingsloket
ngsloket - Project Nr:
Nr 2021132666 - Korte Zerkegemstraat

E

Onderwerp
25/04/2022 tot 29/04/2022
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Nummer

563327

Omgevingsloket - Project Nr: 2021170705 - Eernegemweg 104 het verbouwen van het bestaand bijgebouw (een afwijking) omgevingsvergunning

564527

Omgevingsloket - Project Nr: 2021159567 - Spanjaardstraat 57 - het
bouwen van een paardenstal ifv hobbyhouderij, het aanleggen van
een verharding - omgevingsvergunning

564688

Omgevingsloket - Project Nr: 2021188498 - Kerkebeekstraat 37 het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
(een afwijking), het verwijderen van een waterpartij en een terras,
s,
het aanleggen van een verharding - omgevingsvergunning

568543

Omgevingsloket - Project Nr: 2022008336 - Kapelrie 17 - het
verbouwen en uitbreiden van de bestaande ééngezinswoning
woning omgevingsvergunning

566889

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau
u

Beslissing

E

Onderwerp
6 - het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
en bijgebouw, het bouwen van een garage op de perceelsgrens, het
aanleggen van een verharding - omgevingsvergunning
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