
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 04 JULI 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend -  Frank Casteleyn, burgemeester en Goele Brouckaert, wnd. algemeen directeur

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Patrimonium - Dringende asfalteringswerken - Aartrijksesteenweg - 
Snellegemstraat - prijsofferte

580085 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.582960 goedkeuring

Patrimonium - tennis Varsenare -TC Ter Straeten - Hof Ter 
Straeten 1 - neerlegging VS1 - mei 2022 - verzoek tot goedkeuring

583856 goedkeuring

Financiën - budgettaire ramingen betreffende de gemeentelijke 
opcentiemen - begrotingsjaar 2022 - neerlegging eerste herraming

583870 kennisname

SPC Varsenare - pop up bar - aanvraag tot bestelling 4 glazen frigo's584031 goedkeuring

Leefmilieu - grofvuil - stationaire perscontainer - prijsvraag 
bijkomende container - prijsvergelijk huur zelfpers via IVBO

582439 goedkeuring

Patrimonium - uitbreiding gemeentehuis - vordering mei - 
neerlegging PV aanvaarding van betaling op VS 34

584235 goedkeuring

Financiën - Fluvius West / Imewo - saldo dividend 2021 - gas, 
Publigas en Publi-T

584408 kennisname

Financiën - Fluvius West - saldo dividend 2021 - elektriciteit en 
kabeltv en afhouding forfait OV + trekkingsrechten

584401 kennisname

Financiën - aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - 
neerlegging raming 2023-2026

584410 kennisname

Patrimonium - Tennis varsenare offerte bijkomende riolering en 584681 goedkeuring
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wachtbuizen.

Evenementen - 2022 - SPC Varsenare - 11/11/2022 - start en 
aankomst mountainbike - openen bareel in dreef - politiereglement

583702 goedkeuring

Evenementen - 2022 - veldtoertocht - 01/10/2022 - MTB Bikers 
Varsenare - politiereglement

579262 goedkeuring

Aanvraag vergunning/toelating - Evenementen - 2022 - 
Wielerwedstrijd Memorial Danny Jonckheere - 31/08/2022 - EZC en 
Beloften - politiereglement

582972 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag afsluiten rijweg -Torhoutweg 
9 - 6/07/2022

584066 goedkeuring

Toelatiing inname openbaar domein -  plaatsen van een container - 
Bremstraat 24 - 11/07/2022 tot en met 15/07/2022

584144 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag vergunning  -  
Aartrijkesteenweg 14 -  Donderdag 11/08/2022

584335 goedkeuring

Toelating inname openbaar domein - Parkeerverbod / afsluiting 
rijweg Jabbeke - Cavertraat 8 - donderdag 07/07/2022

584687 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag afsluiten rijweg en het 
voetpad - Cathilleweg 80 -  woensdag 13/07

584802 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2022031635 - Nieuwenhovedreef 20 - 
verticale boringen voor geothermie - vergunning

573104

Omgevingsloket - Project Nr: 2021184430 - Bekegemstraat 40D - 
het splitsen van lot 1 in 2 loten - weigering omgevingsvergunning

567524

Omgevingsloket - Project Nr: 2022011146 - Westernieuwweg 88 - 
een functiewijziging van een eengezinswoning naar een 
vakantiewoning, een regularisatie voor het aanleggen van een 
verharding - omgevingsvergunning

571863

Omgevingsloket - Project Nr: 2022017580 - Gistelsteenweg 36 - het 571852
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verbouwen en uitbreiden van een bestaande handelsruimte met 
uitbreiding van bijhorende parking (een afwijking) - 
omgevingsvergunning

Omgevingsloket - Project Nr: 2022031659- Hogedijkenstraat 7 - het 
verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning, het 
herbouwen van de bestaande tuinberging, het aanleggen van een 
verharding - omgevingsvergunning

573240

Omgevingsloket - Project Nr: 2021189638 - Oudenburgweg 63 - het 
verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning (een 
afwijking), het herbouwen van een bijgebouw, het aanleggen van een 
zwemvijver en een verharding - omgevingsvergunning

573233

Omgevingsloket - Project Nr: 2022026197 - Varsenareweg 20 - het 
bouwen van 3 eengezinswoningen met de aangebouwde carports en 
het aanleggen van een verharding na het slopen van de bestaande 
bebouwing - omgevingsvergunning

573368

Omgevingsloket - Project Nr: 2022033993 - Kalsijdeweg 31 - het 
verbouwen en uitbreiden van een bestaande zonevreemde 
eengezinswoning - omgevingsvergunning

573678

Omgevingsloket - Project Nr: 2021174421 - Kouter 7 - het 
verbouwen en uitbreiden van de bestaande zonevreemde 
ééngezinswoning, het bouwen van een losstaand tuinhuis, het 
aanleggen van een verharding - omgevingsvergunning

574462

Omgevingsloket - Project Nr: 2021121233 - Ettelgemstraat 68 - het 
verbouwen en uitbreiden van de bestaande zonevreemde 
eengezinswoning - omgevingsvergunning

574012

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889
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