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ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 25 APRIL
PRIL 20
2022

BEKENDMAKING
EKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Onderwerp
Goedkeuring verslag vorige zitting

Beslissing

577760

Politereglement - Inname openbaar domein - parkeerverbod chapemachine - Eernegemweg 55 en 57 - woensdag 2704/2022 tem
zaterdag 07/05/2022

goedkeuring
euring
uring

577758

PolitereglementInname openbaar domein - parkeerverbod - plaatsen
sen
n goedkeuring
omheining - Stationstraat 16 - woensdag 27 april van 8u tot 18u
u

575850

Patrimonium - U913 - Jabbeke Oude Begraafplaats - VS2 voorr
goedkeuring

goedkeuring

576265

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.
en.

goedkeuring
goed
go

576391

Patrimonium - Dorpsstraat - kunstwerk - visualisatie
alisatie waterloo
waterloop tijdelijke bekleding gevel elektriciteitscabinee

goedkeuring

576545

Onderhandelingsprocedure - digital sign
gn - publiek buiten scherm
scher sche
gemeentehuis Jabbeke

goedkeuring

576763

Openbare werken - renovatie landbouwwegen
landbouwwege
a bouww g - pprijsherziening
prijsh
js

akkoord

574574

Overheidsopdrachten - onderhandelingsprocedure
nderhandelingsprocedu 22/04/2022 jaarlijkse onderhoudsbeurt
beurt
urt sportvelden - 2022 - Gunning van de
opdracht

goedkeuring

577253

Patrimonium - Nieuwe voetbalinfrast
voetbalinfrastru
voetbalinfrastructuur Bogaertstadion Riolerings- en omgevingsw
Vorderingsstaat: 3
omgevingswerken - neerlegging
n

goedkeuring

577259

Patrimonium
onium
nium - bouwen van een
e nieuwe voetbalinfrastructuur -

goedkeuring

Beslissing

576954

Grasmaaien - maaien hoofdvoetbalvelden 2022 onderhandelingsprocedure prijsvraag

goedkeuring

575337

onderhandelingsprocedure - digitalsign - vergaderlokalen - tv's gemeentehuis - fase 2

goedkeuring

559994

gemeentelijk netwerk - vergaderlokalen nieuwe gemeentehuis clickshare - uitbreiden

goedkeuring

577657

Gemeentelijk netwerk - bibliotheek - publieks computers vervanging

goedkeuring
euring
uring

577658

Patrimonium - Zorgsite L&L - opmaken van het wegenontwerp prijsvraag grondonderzoek

goedkeuring

577816

Communicatie - opening Dorpsstraat 08/05/20222 - prijsopgave
ve

goedkeuring

566361

Leefmilieu - Het Blauwe Kruis - Subsidie 2021 - aanvraag voorr het
bekomen van een gemeentelijke toelage

goedkeuring
goedkeurin

574761

Inname opebaar domein - politiereglement - Zomerweg
merweg
erweg eenrichtingsverkeer langs de Zomerweg - 18/09/2022
09/202
09/2022

goedkeuring
go
goe

575927

Inname openbaar domein - parkeerverbod
d - VBS Het Boompje frietkraam - zondag 22 mei 2022

goedkeuring

576232

Inname openbaar domein - parkeerverbod
erverbod - C. Permekela
Permekelaan thv
79/0001 - verhuiswagen - ganse
see dag 14/05/2022
14/05/20

goedkeuring

576425

Evenementen - 2022 - rommelmarkt
mmelmarkt
melmarkt Lindenlaan en Beisbroekdreef - goedkeuring
zondag 3 juli 2022 - aanvraag
instellen politiereglement
anvraag
vraag toelating en inste
inst

576632

Evenementen - Aanvraag
anvraag organiseren weideschieting
weid
- Hellegatstraat goedkeuring
7 - zaterdag 07/05
08/05/2022 - zaterdag 09/07 en
7/05
05 en zondag 08/05/202
08/05/2
zondag 10/07/2022
07/202
07/2022

577331

Toelating
tingg Inname openbaar domein
dom
d
- parkeerverbod - Marktplein

E

Onderwerp
Jabbeke KSV - afrekening - VS 19
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Nummer

goedkeuring

Beslissing

571001

Politiereglement -officiële opening Dorpsstraat Kapellestraat zondag 08 mei 2022

goedkeuring

577522

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod van 15 m - 29
april 2022

goedkeuring

577718

Inname openbaar domein - parkeerverbod - Eernegemweg 3 plaatsen chappemachine - maandag 9 mei tem vrij 13 mei

goedkeuringg

559644

Omgevingsloket - Project Nr: 2021153549 - Bekedijkstraat zn reliëfwijziging van een landbouwperceel en het verbreden van een
gracht

564151

Omgevingsloket - Project Nr: 2021185117 - Grote Thems 41 bouwen vrijstaande eengezinswoning met ingebouwde garage
gee (een
(ee
afwijking), aanleggen verharding en een zwembad, rooien
n en
heraanplanten van 6 hoogstammige bomen - omgevingsvergunning
ngsvergunning
g
g

565781

Omgevingsloket - Project Nr: 2021190767 - Sparredreef
arredreef
rredreef 10 - het
slopen van de woning en bijgebouwen, het verwijderen
erwijderen van de
verharding en ondergrondse infrastructuur,
ur, het rooien van 8
bomen - omgevingsvergunning

568885

Omgevingsloket - Project Nr: 2022011557
22011557 Kerkebeekstra
Kerkebeekstraat 87 - het
aanbouwen van een carport aan
an de woning - omgevingsvergunning
omgeving

568888

Omgevingsloket - Project Nr:
r: 2022006105 - Ettelg
Ettelgemstraat
Ette
20 - het
slopen van een gebouw
omgevingsvergunning
w - weigering van de omg
om

565284

Omgevingsloket - Project Nr: 2021185936 - Krakeelstraat 11 - het
bouwen van drie
riee ééngezinswoningen met
m een ingebouwde garages
(woning 2 en 3) en 3 aangebouwde carports (een afwijking), het
aanleggen
omgevingsvergunning
enn van een verharding - o

E

Onderwerp
Stationsstraat 2 parkeerplaatsen Werf Dorpsstraat 8 - verlenging
van 09/05/2022 tot 03/06/2022
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Nummer

565291

Omgevingsloket - Project Nr: 2021188842 - Gistelsteenweg 255 herbouwen zonevreemde eengezinswoning op dezelfde plaats,
slopen bestaande woning, verwijderen bestaande asfaltverharding,
aanleggen nieuwe verharding - omgevingsvergunning

569156

Omgevingsloket - 2022006321 - Koffiestraat 12 - het verbouwen
van een meergezinswoning door het plaatsen van een bijkomende
trap in de trappenhal en het uitbreiden van een deel van het dak ter
err
plaatse van de stookplaats - omgevingsvergunning

566889

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau
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Onderwerp
Beslissing
Omgevingsloket -2021188425- de Manlaan 25 - bouwen vrijstaande
eengezinswoning met aangebouwde carport en overdekt terras (een
afwijking), slopen bestaande bebouwing, rooien 11 bomen,
aanleggen verharding, plaatselijke ophoging grond omgevingsvergunning
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Nummer
565287

