
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 29 AUGUSTUS 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend - Daniël Vanhessche, burgemeester en Gabriël Acke algemeen directeur

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Patrimonium - Varsenare - Openbare werken - voorlopige parking 
westernieuwweg - VS1

587780 goedkeuring

Uitbating cafetaria's spc en vcj - verzoek tot aanpassing prijzen587956 akkoord

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.588836 goedkeuring

Conto regeling verenigingen VCJ Jabbeke en SPC Varsenare - 
periode januari tot juni 2022 - overzicht - uitbetaling - winstdeling

587645 goedkeuring

Evenementen - 2022 - R.B.S.-Tocht - wandeltocht - 30/10/2022 - 
verzoek tot toelating doortocht en houten bewegwijzering

587797 goedkeuring

Gemeentelijke evenementen - 2022 - Kermisweekend - Varsenare-
kermis - instellen politiereglement.

588647 goedkeuring

Evenementen - 2022 - aanvraag toelating doortocht grondgebied 
Jabbeke - Wandelclub Vier op 1Rij - zaterdag en zondag 
08-09/10/2022 - neerlegging parcours

588620 goedkeuring

Mobiliteit - proefopstelling Kapellestraat en Koffiestraat - 
tussentijdse evaluatie - versmallen fietspad

586758 goedkeuring

Omgevingsloket - 2022020219 - Grote Thems 78 - het verbouwen 
en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning (een afwijking) na 
het slopen van het bestaande bijgebouw/poolhouse, de heraanleg 
van de verhardingen - gedeeltelijke omgevingsvergunning

574056
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Nummer Onderwerp Beslissing
Omgevingsloket - Project Nr: 2022042040 - Oude Bruggeweg 13 - 
het slopen van 2 schuren om één schuur/loods te herbouwen, 
heraanleg van de bestaande verhardingen - omgevingsvergunning

575465

Omgevingsloket - Project Nr: 2022044540 - Roggestraat 3 - het 
verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning (een 
afwijking), het aanleggen van een verharding - omgevingsvergunning

576160

Omgevingsloket - Project Nr: 2022073610 - Vlamingveld 5 - het 
plaatsen van een publiciteitstotem en 4 vlaggenmasten - 
omgevingsvergunning

580987
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