
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 05 SEPTEMBER 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend - Daniël Vanhessche burgemeester en Gabriël Acke, algemeen directeur

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Patrimonium - prijsvraag - herstellingswerken asfalt 
Aartrijksesteenweg en Snellegemstraat - 2022 - vorderingsstaat nr. 
1 - neerlegging

589123 goedkeuring

Gemeenthuis Jabbeke - Offerte opmaak evacuatieplannen589139 akkoord

Patrimonium - gemeentehuis Jabbeke - Dorpsstraat 3 - 
schuifdeuren - neerlegging voorstel onderhoudscontract

589391 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.589437 goedkeuring

Sportdienst - KSV Jabbeke - opvangnetten voetbalvelden 
Bogaertstadion - verzoek nazicht / herstelling

540415 goedkeuring

offerte - huren units kleedkamers, doucheruimte en toiletten - 
verbouwing krachtbal Snellegem

589772 goedkeuring

Jeugd - 2022 - Sinterklaasfeest 27 november 2022 - voorstel tot 
integratie van professionele productie

586950 goedkeuring

CEL Vrije Tijd - cultuurevenement Open Monumentendag 2022 
(zondag 11 september 2022) - openstelling van/bezoek aan 
erfgoedsite Het Schaeckhof (Varsenare) - programma en praktische 
afspraken

588844 goedkeuring

Evenementen - 2022 - Aanvraag   ZOUTE RALLY by stow - 
aanvraag doorgang

588060 goedkeuring
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Nummer Onderwerp Beslissing
Inname openbaar domein - aanvraag signalisatie - omleiden 
doorgaand verkeer Bosweg - Rode Dopheidereservaat - 
boomplantactie - 12 en 13 november 2022

588793 goedkeuring

Toelating Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod - 
Cathilleweg tussen 71-69 - aanvraag signalisatie - 7/09/22 tot 
30/09/2022

589090 goedkeuring

Inname openbaar domein - thv Stationsstraat 1 - 12/09/2022589285 goedkeuring

Inname openbaar domein - Hovenierstraat 3 - 3 parkeerplaatsen - 
24/09/2022

589523 goedkeuring

Politiereglement - Inname openbaar domein - Gistelsteenweg 39 - 
10/09/2022

589618 goedkeuring

Inname openbaar domein - strapdag vrijdag  16/9/2022 - verzoek tot 
instellen tijdelijk politiereglement - Varsenareweg aan Permekeschool

589709 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2021153089 - Aartrijksesteenweg 20 - 
het slopen van een garage, tuinberging en verharding; en het 
bouwen van een woningbijgebouw - omgevingsvergunning

580164

Omgevingsloket - Project Nr: 2022057565 - Westernieuwweg 35 - 
het bouwen van een woningbijgebouw (een afwijking) - 
omgevingsvergunning

580761

Omgevingsloket - Project Nr: 2022045959 - een reliëfwijziging van 
een perceel akkerland - weigering

576989

Omgevingsloket - Project Nr: 2022054392 - Westmoere 23D - het 
plaatsen van een zwembad, het voorzien van verharding, het slopen 
van een tuinberging en het bouwen van een poolhouse - 
omgevingsvergunning

577140

Omgevingsloket - Project Nr: 2022041748 - Oude Dorpsweg 31 583047
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Nummer Onderwerp Beslissing
0001 - de functiewijziging van handelsruimte naar een pand voor het 
uitoefenen van vrij beroep (kiné-praktijkruimte) - 
omgevingsvergunning

Omgevingsloket - Project Nr: 2022063533 - Varsenareweg 22i - het 
bouwen van een vrijstaande eengezinswoning (afwijking), het 
aanleggen van een verharding, het plaatsen van een afsluiting - 
omgevingsvergunning

579034

Omgevingsloket - Project Nr: 2022086296 - Lanestraat 7 - het 
renoveren van de buitengevels van de bestaande eengezinswoning - 
omgevingsvergunning

583249

Omgevingsloket - Project Nr: 2022062125 - Snellegemstraat 4 - het 
slopen van een woning, werkplaats en bijgebouwen; het bouwen van 
een woning; het aanvragen van een functiewijziging (puur 
residentieel); het aanleggen van verharding - omgevingsvergunning

578735

Patrimonium - Jabbeke - Aartrijksesteenweg - columbariummuur - 
uitbreiding

587386 goedkeuring

Overheidsopdrachten - Onderhandelingsprocedure - Vervanging 
Steigerdek aanlegsteiger Stalhille - Gunning van de opdracht.

577812 goedkeuring

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889
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