
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 19 SEPTEMBER 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Patrimonium - onderhandelingsprocedure - bureaustoelen588375 goedkeuring

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
15/07/2022 - Aankoop vrachtwagen dienst wegenwerken 26 T - 
gunning van de opdracht.

586067 goedkeuring

VA/OFF/2022/126 - verplaatsen marmeren beeld met mobiele 
kraan - gunning opdracht

589329 goedkeuring

Buitenschoolse kinderopvang - onbetaalde facturen - oninbaar 
verklaren.

589663 goedkeuring

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
15/07/2022 - Aankoop vrachtwagen dienst gemeentewerken 12 
T - gunning van de opdracht

586066 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.590274 goedkeuring

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
15/07/2022 - Aankoop 3 licht vrachtwagens dienst gemeentewerken

586065 goedkeuring

Patrimonium - Jabbeke gemeentehuis - vordering augustus - 
neerlegging PV VS37

590509 goedkeuring

Patrimonium - gemeentehuis Jabbeke - voorlopige oplevering - 
neerlegging documenten vrijgave borg/documenten goede uitvoering

590512 goedkeuring gedeeltelijke vrijgave
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Nummer Onderwerp Beslissing
Patrimonium - Begraafplaats Jabbeke - neerlegging vorderingsstaat 
15 (onderhoud)

590607 goedkeuring

Patrimonium - Begraafplaats Jabbeke - neerlegging vorderingsstaat 
16 (onderhoud)

590606 goedkeuring

Patrimonium - Begraafplaats Varsenare - Vorderingsstaat 18 
(onderhoud)

590609 goedkeuring

Patrimonium - Begraafplaats Varsenare - neerlegging vorderingsstaat 
19 (onderhoud)

590611 goedkeuring

Openbare werken - centralisatie afvalwater Stalhille - W206182 - 
goedkeuring eindafrekeningsdossier

590699 kennisname

Patrimonium - gemeentehuis fase 2 - neerlegging vordering augustus590639 goedkeuring

Openbare werken - leefmilieu - Maskobossen Jabbeke, heraanleg 
fiets- en wandelpad - 1996 - voorlopige oplevering - neerlegging pv

590410 goedkeuring

Patrimonium - riolerings - en wegeniswerken in de Dorpsstraat 
tussen Kapellestraat en Aartrijksesteenweg - neerlegging 
vorderingsstaten nummers 13 en 14 (periode juni - augustus 2022)

591000 goedkeuring

Patrimonium - uitbreiding gemeentehuis fase 2 - vordering juli - 
neerlegging PV aanvaarding/betaling VS 18

588715 goedkeuring

Patrimonium - Parking Westernieuwweg - finale vorderingsstaat 2591276 goedkeuring

Vrije Tijd - Evenement - Vrijetijdscentrum Jabbeke -10 jarig 
bestaan - 14 & 15/10/2022

588809 goedkeuring

Financiën / cultuur - Natuur- en erfgoedproject Vloethemveld - 
Afspraken inkomsten en uitgaven met betrekking tot het boek over 
Vloethemveld

590716 akkoord

Omloop van het Houtland 21/09/2022 - vraag om bijkomend 
politiereglement nr aanleiding van lokale rondes

590353 goedkeuring
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Nummer Onderwerp Beslissing
Inname openbaar domein - Aanvraag parkeerverbod - 
Zakjesstraat thv 4 - 26/09/22

590973 goedkeuring

590740 Inname openbaar domein - Nieuwenhovedreef t.h.v. 35 t.e.m. 37
- 30 september 2022

Omgevingsloket - Project Nr: 2022069418 - Bremstraat 15 - het 
bouwen van een carport (een afwijking), het aanleggen van een 
verharding - omgevingsvergunning

580121

Omgevingsloket - Project Nr: 2022074462 - Oude Dorpsweg 52B - 
functiewijziging en verbouwing  van een kantoor naar een 
krantenwinkel en een eengezinswoning - omgevingsvergunning

581764

Omgevingsloket, 2022051880, Smissebeekstraat 22-24-26-28-30-32, 
Bollardstraat 1 tem 11, Ooststraat 1 tem 13 - het bouwen van 19 
eengezinswoningen, 13 losstaande garages, 2 ingebouwde garages, 4 
carports (een afwijking) - weigering omgevingsvergunning

577529

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889

goedkeuring
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