
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 16 MEI 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Openbare aanbesteding - drinkwateraftakking - Lucien 
Dendoovenstraat clubhuis - neerlegging offerte

578511 goedkeuring

Patrimonium - U913 - Oude Begraafplaats - VS3 - verzoek om 
goedkeuring

578519 goedkeuring

Omgeving - Bedrijventerrein "Stationsstraat" - neerlegging VS10578522 goedkeuring

Patrimonium - U913 - Oude Begraafplaats - VS3578589 goedkeuring

Voorlopige overname renovatie landbouwwegen 2020 - 
Pannedreef - Zandweg naar Aartrijke - Vloethemveldstraat - 
Oosternieuwweg - Oude Bruggeweg - Krauwerstraat

578854 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.578933 goedkeuring

Patrimonium - uitbreiding gemeentehuis - vordering april - 
neerlegging PV aanvaarding van betaling op VS 33

579390 goedkeuring

Varsenare - Kunstgrasveld - Advies bijvullen kurkinfill + herstellingen579486 goedkeuring

Openbare ruimte - uitbreiding van het laagspanningsnet - 
Spoorwegstraat - neerlegging offerte

579466 goedkeuring

Patrimonium - Spc Varsenare - Renovatie - Popup ingang - 
Cafetaria 

556617 goedkeuring

Patrimonium - erfgoedsite Stationsstraat/Parkweg - 
restauratieproject Duitse legerbarak - aanneming fase 1: consolidatie 

579551 goedkeuring
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en restauratie van laad- en loskade, spoorwegaftakking en 
omgevingsaanleg - neerlegging proces-verbaal van voorlopige 
oplevering

Patrimonium (onroerend erfgoed) - Jabbeke, Korte Molenstraat zn - 
restauratieproject Molen Van Kerrebroeck - toekenning 
erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure (voorlopig 
premiebedrag) - kennisgeving

578726 kennisname

Evenementen - 2022 - wielerwedstrijd voor miniemen en 
aspiranten - 31/07/2022 Zerkegem - aanvraag vergunning/toelating

577749 goedkeuring

Inname openbaar domein - parkeerverbod - open tuindag - 
Spanjaardstraat 31 - zondag 5 juni - 10u tot 17u

577907 goedkeuring

Evenementen - 2022 - 18e triatlon door Brugge - 25 juni 2022 - 
verzoek tot toelating fietsparkour

578048 goedkeuring

Aanvraag inname openbaar domein Kapellestraat - Plaatsen Mobiele 
kraan woensdag 06/07/2022

578284 goedkeuring

Activiteiten/evenementen - Permekeloop 25/05/2022 578979 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag vergunning voor opstellen van 
gevelstelling - vanaf 16/05

579004 goedkeuring

Evenementen - 2022 - Rock Zerkegem 2022 - laatste editie - 
aanvraag toelating - neerlegging eventfiche + bijhorende 
documenten - 23 en 24 juli 2022

579331 goedkeuring

Inname openbaar domein - parkeerverbod - Stationsstraat 6 - 
20/05/2022

579452 goedkeuring

Evenementen - 2022 - rommelmarkt Zerkegem - 17 juli 2022 - 
verzoek tot verkeersvrij maken straten

579632 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2022002753 - Maskobos Jabbeke -567190
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verharding fietspad en aanleg houten brug - vergunning

Omgevingsloket - Project Nr: 2022061699 - Legeweg 9A - het 
plaatsen van een verplaatsbare zorgunit en het voorzien van een 
toegangspad - aktename melding

578489

Omgevingsloket - Project Nr: 2022018892 - Noordstraat 10 - het 
verbouwen en uitbreiden van de bestaande ééngezinswoning en 
garage, het uitbreiden van de verharding - omgevingsvergunning

572828

Omgevingsloket, 2021189531, Flamincka Park 25B - bouwen 
eengezinswoning met ingebouwde garage, verwijderen bestaande 
verharding (oprit), aanleggen karrespoor (oprit), parking, zwembad, 
nieuwe verharding, ophogen grond - weigering omgevingsvergunning

565290

Omgevingsloket - Project Nr: 2022001728 - Cathilleweg 154 - het 
verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning, het 
slopen van een deel van de bijgebouwen, het herschikken van de 
verharding - omgevingsvergunning.

571470

Omgevingsloket - Project Nr: 2022000450 - Oude Dorpsweg 110 - 
Westdorp zn, het verkavelen van gronden, bouwrijp maken van 1 
lot, het rooien van 4 fruitbomen - omgevingsvergunning

566979

Omgevingsloket - Project Nr: 2022002258 - Oude Dorpsweg 107 - 
regularisatie van een tuinhuis met een afdak (een afwijking) en een 
open afdak aan de woning - omgevingsvergunning

567186

Omgevingsloket - Project Nr: 2021168730 - het aanleggen van een 
nieuwe wegenis met infrastructuurwerken in de sociale verkaveling - 
Dossestraat, Smissebeekstraat - omgevingsvergunning

562106

Omgevingsloket - Project Nr: 2022034251 - Zeeweg 32 - het 
rooien van 1 hoogstammige boom (zomerlinde) met een her 
aanplanting - weigering omgevingsvergunning

573848

Omgevingsloket - Project Nr: 2021186000 - Jabbekestraat 1A, 566025
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Sarkoheemstraat 11 - het bouwen van 3 eengezinswoningen (een 
afwijking), het bouwen van een ingebouwde garage en twee 
carports, het aanleggen van een verharding - weigering 
omgevingsvergunning

Omgevingsloket, 2022004375, Gistelsteenweg 332, bouwen 
meergezinswoning (2 app.) (een afwijking) met tandartspraktijk op 
het gelijksvloer, aanleggen verharding en 8 parkeergelegenheden en 
fietsenstallingen, slopen bestaande bebouwing - omgevingsvergunning

568246

Omgevingsloket, 2022007607, Torhoutweg 37, het herschikken 
bestaand bedrijfsgedeelte van bestaand hoevecomplex in functie van 
paardenhouderij en paardenfokkerij, slopen melkstal en gedeelte 
varkensstal, restauratie enz - omgevingsvergunning

568231

Omgevingsloket - Project Nr: 2021192678 - Aartrijksesteenweg 
106 - een renovatie van verbouwing van een bijgebouw met een 
afdak - omgevingsvergunning

568528

Omgevingsloket - Project Nr: 2022028438 - Isenbaertstraat 91 - het 
bouwen van een eengezinswoning met een ingebouwde garage na 
afbraak van de bestaande bebouwing, het aanleggen van een 
verharding - omgevingsvergunning

573372

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889

OCMW- Sociaal Huis - vervanging raambekleding568677 goedkeuring
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