
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 25 JULI 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend -  burgemeester en Gabriël Acke, algemeen directeur

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Kerkbestuur - Kerkfabriek Sint-Vedastus - neerlegging afschrift 
notulen kerkraad 21/06/2022

585119 kennisname

Financiën - EFIN NV  -dividend 2021 - saldo dividend juni 2022582495 kennisname

Patrimonium - U913 - Oude Begraafplaats - VS5 - verzoek 
goedkeuring

584909 goedkeuring

Patrimonium - tennis Varsenare - TC Ter Straeten - Hof Ter 
Straeten 1- neerlegging goedgekeurde VS 5

585027 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.585362 goedkeuring

Openbare werken - Fluvius - Lucien Dendoovenstraat 15 -  
Aansluiting Tennis TC Terstraeten neerlegging offerte.

585429 goedkeuring

gemeentehuis Jabbeke - vrijstaande flessenkoeler keuken585695 goedkeuring

Cultuur - DKO - muzieklessen Conservatorium - transport piano 
naar Buurthuis - neerlegging offerte

585727 goedkeuring

begraafplaatsconcessies586276 goedkeuring

Leefmilieu - Tijdelijk verbod onttrekking water onbevaarbare 
waterlopen - kennisgeving  besluit 12 juli 2022

585711 bekendmaking

Inname openbaar domein  - gebruik nadars/afzetten straat - 21/08 
en 28/08

583750 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod - Dorpsstraat 583392 goedkeuring

SC
HEP

EN
COLL

EG
EGJULI 2022JULI 2022

EKENDMAKING EKENDMAKING 

LL
E

OLLOLnameame

COkennisnamekennisname

COgoedkeuringgoedkeuring

NCgoedkeuringoedkeurinTer 

Ngoegoven.ven

ENegging offerte.ng offerte.
ovenstraat 15 -  ovenstraat 15 -  

PElessenkoeler keukenessenkoeler keukenPEofferteoffert
Conservatorium - transpoConservatorium - transp

EPHEnnisgeving  besluit 12 juli nnisgeving  besluit 12 juli
k verbod onod onttrekking watttrekking wat

Hnbaar domein  - gebruik nbaar domein  - gebruik 

CHame openbaar domein - aopenbaar domein - a



Nummer Onderwerp Beslissing
10GLVL - zaterdag 20/08/2022

Jeugddienst - Speelstraat 2022 - Oudenburgweg - 04/09/2022 - 
neerlegging aanvraagformulier

584595 goedkeuring

Aanvraag signalisatievergunning - Wegeniswerken - Herstel 
verharding tussen Dorpsstraat 3 en Dorpsstraat 9

585332 goedkeuring

Aanvraag signalisatievergunning - Plaatsing elektriciteitscabine-  
Nachtegaalstraat - 10/08/2022

582613 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag tijdelijk parkeerverbod - thv 
Oude Dorpsweg 63 - 65 - 11/08 en 12/08/2022

585546 goedkeuring

Finalisering Politiereglement Evenementen Manifestaties  - 
organisatie 4e 111 triatlon Jabbeke -  07/08/2022

577450 goedkeuring

Aanvraag politiereglement  Afsluiten Nieuwenhovedreef 4 -  
rioleringsaansluiting - 08/08/2022 tot 12/08/2022

586442 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2021182472 - de Manlaan 19 - het 
bouwen van een eengezinswoning, het aanleggen van een 
verharding, het rooien van 6 hoogstammige bomen, het plaatsen van 
een schuifpoort - omgevingsvergunning

578580

Omgevingsloket - Project Nr: 2022065384 - Gistelsteenweg 156 - 
het bouwen van een boomhut - omgevingsvergunning

579191

Omgevingsloket, 2022057217, Steedje 12, bouwen vakantiewoning 
met vrijstaande tuinberging, aanleggen verharding (oprit, parking, 
terras, tuinpad), rooien 27 hoogstammige bomen, heraanplanten 14 
hoogstammige bomen - omgevingsvergunning

579200

Omgevingsloket - Project Nr: 2022059818 - Hoge Akker 32 - het 
verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning - 
omgevingsvergunning

579820

Omgevingsloket - Project Nr: 2022003893 - Duineweg 3 - 574987
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herbouwen van een loods en regulariseren van 
bestemmingswijziging (het inrichten van een kapsalon in een deel 
van de woning)  - omgevingsvergunning

Omgevingsloket - Project Nr: 2022043090 - Oostmoerstraat 43 - 
geothermische warmtepomp met verticale boringen - vergunning

575250

Omgevingsloket - Project Nr: 2022073373 - Zerkegemstraat 51 - 
gedeeltelijke functiewijziging van de bestaande eengezinswoning (3 
gastenkamers), het regulariseren van een erker en de inrichting van 
de zolder - omgevingsvergunning

580745

Omgevingsloket, 2022020313  Stationsstraat 109A - regularisatie 
van de afwijkingen met de goedgekeurde plannen van 13-12-1974 
(inplanting, afmetingen, anders ingeplande ramen), verbouwen van 
een bestaande zonevreemde eengezinswoning - omgevingsvergunning

570851

Omgevingsloket - Project Nr: 2022038620 - Duineweg 4 - het 
plaatsen van een houten afsluiting op de perceelsgrens - 
omgevingsvergunning

574827

Omgevingsloket - 2022027028 - Gistelsteenweg 392 - het 
verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning, het 
aanleggen van een verharding, het plaatsen van een stal en het 
aanleggen van een zandpaddock - gedeeltelijke omgevingsvergunning

572003

Omgevingsloket - Project Nr: 2021149957 - Steenovenstraat 72 - 
bouwen van een eengezinswoning (een afwijking) en een vrijstaand 
bijgebouw (een afwijking), het rooien en her aanplanten van 4 
hoogstammige bomen, aanleggen verharding - omgevingsvergunning

572823

Omgevingsloket - Project Nr: 2022063680 - het aanleggen van een 
verharding (verbindingspad tussen toegangspad en terras) - 
Stationsstraat 51 - omgevingsvergunning

578800

Omgevingsloket - 2022031189 - Aartrijksesteenweg 53 - verbouwen 574815
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en uitbreiden bestaande eengezinswoning, bouwen losstaand 
bijgebouw (afwijking) en aangebouwde carport na slopen bestaande 
garage en tuinberging, aanleggen verharding - omgevingsvergunning

Omgevingsloket - Project Nr: 2022040496 - Eernegemweg 105 - de 
afbraak van een bestaande berging (schuur), het plaatsen van een 
houten afsluiting op de perceelsgrens - omgevingsvergunning

574994

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889
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