
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 02 MEI 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Patrimonium - Licht en Liefde - project ontsluitingsweg - proeven 
voor Technisch verslag - neerlegging offertes

577661 goedkeuring

Patrimonium - WW1894/1 - riolerings- en wegenwerken - 
heraanleg Dorpsstraat tussen de Kapellestraat en de 
Aartrijksesteenweg - vorderingsstaat 10 (periode maart 2022)

577757 goedkeuring

Patrimonium -  Uitbreiding Gemeentehuis - neerlegging vordering 
maart (VS32)

577837 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.578060 goedkeuring

Patrimonium - verbouwing gemeentehuis fase 2 - neerlegging 
vordering maart 2022

578282 goedkeuring

Patrimonium - WW.1999 - Jabbeke: Rioolwerken in de 
Halfweghuisstraat - postinterventiedossier - verzoek goedkeuring 
Ereloonnota's

578252 goedkeuring

Politiereglement - tijdelijk afsluiten dorpsstraat 04/05/2022 plaatsen 
kunstwerk " Val van het Paard "

578458 goedkeuring

Signalisatievergunning  -Vlamingveld werken i.o.v. Fluvius - 
Vlamingveld - van 01/06/2022 tem 10/06/2022

578022 goedkeuring

Inname openbaar domein - parkeerverbod - Constant Permekelaan 
79 bus 2.1 - plaatsen verhuislift - 04/05/2022 - van 9u tot 16u

578153 goedkeuring
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Nummer Onderwerp Beslissing
Inname openbaar domein - parkeerverbod - verhuiswagen/lift - 
Hoverniersstaat 4 - 3/05/2022

578286 goedkeuring

Omgeving 2021137406 - Oudenburgweg 45/45a - bouwen 57 
assistentieflats met ondergrondse parking, bergingen, zone voor 
wellness en fysiotherapie, aanleggen verharding, plaatsing en 
exploitatie hoogspanningscabine, stookinstallatie, geothermische 
warmtepomp

560298

Omgevingsloket - Project Nr: 2021146566 - Westernieuwweg - 
Hogeweg - het aanleggen van een nieuwe weg - weigering 
omgevingsvergunning

556590

Omgevingsloket - Project Nr: 2021191783 - het splitsen van lot 1 
naar 2 percelen, het slopen van de bestaande bebouwing, het rooien 
van een hoogstammige boom - Eernegemweg 65 - weigering 
omgevingsvergunning

565787

Omgevingsloket, 2021127028 - Vlamingveld 1 - de overdekking van 
de leeggoedzone (een afwijking), parkinguitbreiding (een afwijking), 
creëren 2 nooddeuren, plaatsen van een fietsenstalling en een 
middenspanningscabine (een afwijking) - omgevingsvergunning

565802

Omgevingsloket, 2021196273, Grote Thems 25 - het bouwen van 
een vrijstaande eengezinswoning, het bouwen van een vrijstaand 
bijgebouw (een afwijking), het aanleggen van een verharding, het 
rooien van her aanplanten van 4 bomen - omgevingsvergunning

565978

Omgevingsloket - Project Nr: 2021195227 - Varsenareweg - het 
verkavelen van gronden - omgevingsvergunning

565973

Omgevingsloket, 2021187262, Oude Dorpsweg 82-84-84b, bouwen 
twee meergezinswoningen (19 app) met ondergrondse parking en 
eengezinswoning met garage, aanleggen bovengrondse 
bezoekersparking, afbraak bestaande bebouwing - 

566026
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Nummer Onderwerp Beslissing
omgevingsvergunning

Omgevingsloket - Project Nr: 2021196890 - Flamincka Park 37 - het 
uitbreiden van de bestaande eengezinswoning (een afwijking), het 
aanleggen van een verharding en een zwembad, het verwijderen van 
een deel van de bestaande verharding - omgevingsvergunning

566206

Omgevingsloket - Project Nr: 2022020509 - Popstaelstraat 73 - een 
hernieuwing van eerder verleende vergunning 2017056464 voor het 
bouwen van een eengezinswoning met een losstaand bijgebouw - 
omgevingsvergunning

570687

Omgevingsloket - Project Nr: 2022022563 -  Flamincka Park 35 - 
het rooien van 21 hoogstammige bomen - weigering 
omgevingsvergunning

571099

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889
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