
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 30 MEI 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Informatie  - Mayors for Peace - vraag tot medewerking - financiële 
bijdrage + aanvraag deelname initiatieven

579644 goedkeuring

Patrimonium - renovatiewerken landbouwwegen 2020 - 
Pannedreef - Zandweg naar Aartrijke - Vloethemveldstraat - 
Oosternieuwweg - Oude Bruggeweg - Krauwerstraat - 
vorderingsstaat nr. 3 - neerlegging

580080 goedkeuring

Openbare werken - project Aanleg van individuele
waterzuiveringsinstallaties (WW.1957) - gunningsprocedure - 
aanbestedingsverslag - gunning

580219 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.580362 goedkeuring

Financiën - afrekening voorschotten inzake de aanvullende 
gemeentebelasting op de personenbelasting - mei 2022

580360 kennisname

Patrimonium - restauratieproject Duitse legerbarak - fase 1: 
consolidatie en restauratie van laad- en loskade, spoorwegaftakking 
en omgeving - aanbesteding d.d. 25-05-2018 - goedkeuring 
vorderingsstaat nr. 09 (eindstaat)

580705 goedkeuring

Patrimonium - VC Jabbeke - uitbreiding met berging en 
fietsenstalling - gunning

578676 goedkeuring

begraafplaatsconcessie - hernieuwing544325 goedkeuring
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Nummer Onderwerp Beslissing
Burgerlijke Stand: begraafplaats Snellegem: aanvraag concessie579866 goedkeuring

Evenementen Manifestaties  – Aanvraag toelating tot organisatie 4e 
111 triatlon Jabbeke -  07/08/2022

577450 goedkeuring

Politiereglement - Spanjaardstraat Stalhille - 
parkeerverbod

579101 goedkeuring

Inname openbaar domein - Cathilleweg 69 + 71 - plaatsen 
container - 7 juni tem 14 juni

580233 goedkeuring

Evenementen - inrichten rommelmarkt op kermiszondag 
26/06/2022 - aanvraag toelating + verzoek tot instellen tijdelijk 
politiereglement

580274 goedkeuring

Politiereglement - organisatie Middeleeuws festival -  - 
parkeerverbod Bosweg - zaterdag 09/07/2022 en en zondag 
10/07/2022

580434 goedkeuring

Openbare werken - signalisatievergunningsaanvraag - 
Oudenburgseweg - 16 en 17/06

580720 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod - verzoek 
tijdelijk afzetten parking Snellegem - 2 juli 2022

580981 goedkeuring

Aanvraag - afwijking geluidsnormen - Stalhille kermis - 25/06/2022580056 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2022018370 - Duineweg 4 - een 
reliëfwijziging van een deel van een weide met een zandachtige 
grond - weigering omgevingsvergunning

570481

Omgevingsloket - Project Nr: 2022014539 - Oude Dorpsweg 49 - 
het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning en 
de bestaande garage - omgevingsvergunning

570482

Omgevingsloket - Project Nr: 2022013669 - Wielewaalstraat 7 - het 
bouwen van een losstaande garage/berging (een afwijking), het 

569703
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Nummer Onderwerp Beslissing
aanleggen van een verharding, het rooien van 9 populieren, het 
aanplanten van 9 zomereiken - omgevingsvergunning

Omgevingsloket - 2022004156 - Flamincka Park 11 - het 
regulariseren vd inplanting en de uitbreiding ve eengezinswoning 
(afwijking) alsook het bouwen van verschillende bijgebouwen 
(afwijking) en het aanleggen verharding en vijvers - 
omgevingsvergunning

569101

Omgevingsloket - Project Nr: 2022015829 - Ettelgemstraat 83 - het 
verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde eengezinswoning, 
het aanbouwen van een bijgebouw, het slopen van de koterijen en 
losstaande bijgebouwen - gedeeltelijke omgevingsvergunning

569725

Omgevingsloket - Project Nr: 2022015483 - Aartrijksesteenweg 
167 - de aanleg van een parkeerhaven voor 13 wagens (een 
afwijking) alsook een doorsteek voor leveringen, het rooien van 3 
bomen, het planten van 1 boom - omgevingsvergunning

569727

Omgevingsloket - Project Nr: 2022017219 - een reliëfwijziging van 
bestaand perceel akkerland - omgevingsvergunning

570483

Omgevingsloket - Project Nr: 2022044071 - Oudenburgweg 2 - het 
verbouwen van ééngezinswoning - aktename melding

579205

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889

SC
HEP

EN
COLL

EG
E

EGLE
G

OL
CO

en van 3 van 3
g

NCeliëfwijziging van ëfwijziging van 
ningning

EN - Oudenburgweg 2 - hetOudenburgweg 2 - 
name meldingname melding

PEVast BureauVast Bureau

EP
E


