
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 08 AUGUSTUS 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Gemeentehuis Jabbeke - wapenschild - 3d print586012 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.586745 goedkeuring

Overheidsopdrachten - Onderhandelinsgprocedure met 
voorafgaande bekendmaking  15/07/2022 - Aankoop Tractor met 
toebehoren - gunning

586068 goedkeuring

Parimonium - dienstvoertuigen - vrachtwagen - herstelling587565 goedkeuring

Prijsvraag - gasolie diesel wit / EN590 - rode gasolie extra industrie587380 goedkeuring

Evenementen - 2022 - Nacht van Jabbeke - invoeren van 
waarborgsysteem

584650 goedkeuring

Evenementen - 2022 - weideschieting (kleiduiven) - Hellegatstraat 
7 - 27/08, 28/08, 08/10 en 09/10/2022 - aanvraag toelating

586530 goedkeuring

Evenementen - 2022 - veldtoertocht - WTC DVV-Trappers 
Zedelgem - 11-12-2022 - dossier klaar ter goedkeuring

579336 goedkeuring

Evenementen - Organisatie van 8e editie Beisbroekloop zondag 
25/09/2022 - vraag om instellen politiereglement

584200 goedkeuring

Evenementen - 2022 - paardenwijding Snellgem - 21/08/2022 - 
verzoek tot afsluiten Kerkeweg

586411 goedkeuring

Evenementen - 2022 - Oldtimerrit Rodenbachtour - 28/08 - 
aanvraag toelating passage/verzoek tot nazien roadbook

586664 goedkeuring
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Nummer Onderwerp Beslissing
Evenementen - 2022 - Unicycling 2.0 - 21/08/2022 - verzoek tot 
doortocht

587033 goedkeuring

Inname openbaar domein - parkeerverbod - Caverstraat - 
maandag 22 augustus - 8u tot 12u

586966 goedkeuring

Inname openbaar domein - Stationstraat - verzoek tot 
parkeerverbod - 21/08/2022

587249 goedkeuring

Innanme openbaar domein - Joorisstraat - 11/09/2022 - verzoek tot 
gedeeltelijk afzetten straat

587411 goedkeuring

Evenementen - 2022 - straatbarbecue (Van Larebekelaan) - verzoek 
tot toelating afsluiten straat/plaatsen bord C3

587543 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2022034773 - Bekegemstraat 19 - het 
wijzigen van de verkavelingsvoorschriften - omgevingsvergunning

576010

Omgevingsloket - Project Nr: 2022030721 - Duikerstraat - 
omgevingsvergunning

577036

Omgevingsloket, 2022052020, bouwen eengezinswoning (een 
afwijking), een aangebouwde tuinberging (een afwijking), een 
aangebouwde carport, aanleggen verharding (oprit, toegangspad en 
terras) - Lucien Dendoovenstraat 10 - weigering 
omgevingsvergunning

577680

Omgevingsloket - Project Nr: 2022042333 - bouwen carport, 
overdekte fietsenstalling en tuinberging na slopen bestaande garage, 
aanleggen van oprit in dolomiet, plaatsen serre en aanleggen vijver - 
gedeeltelijke omgevingsvergunning

577014

Omgevingsloket-2022040160 - het bouwen van een poolhouse (een 
afwijking), regularisatie zwembad, het uitbreken van een betonplaat, 
regularisatie van 2 terrassen, de oprit, parkeerplaatsen en een 
tuinpad - Brielweg 11 - omgevingsvergunning

577011
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Nummer Onderwerp Beslissing
Omgevingsloket - Project Nr: 2022052387 - Kerkebeekstraat 90 - 
het bouwen van een uitbreiding aan een bestaande eengezinswoning 
(afwijking) en regularisatie siervijver - omgevingsvergunning

577033

Evenementen - 2022 - Aanvraag aanpassing geluidsnorm - 03 
en 04/09/2022 20 - 25 en 26/09/2022 Varsenare kermis

587542

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889
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