
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 17 OKTOBER 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Patrimonium - Vloethemveld - studieovereenkomst - actualisatie 
eenheidsprijzen

590322 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.593072 goedkeuring

Grasmaaien voetbalvelden - Uitvoeringen - Vorderingsstaten - juni - 
2022

593106 goedkeuring

Grasmaaien voetbalvelden - Uitvoeringen - Vorderingsstaten - juli - 
augustus - 2022

593113 goedkeuring

Grasmaaien voetbalvelden - Uitvoeringen - Vorderingsstaten - juli - 
augustus - 2022

593108 goedkeuring

Patrimonium - Dorpsstraat tussen Kapellestraat en 
Aartrijksesteenweg - riolerings - en wegeniswerken - dossier met 
subsidie AGB - neerlegging VS 15

593140 goedkeuring

Patrimonium - VBS Het Boompje - Alarminstallatie593603 goedkeuring

Patrimonium - tennis Varsenare - TC Ter Straeten - Hof Ter 
Straeten 1 - goedgekeurde vorderingsstaat 8

593620 goedkeuring

Patrimonium - U913 - Oude Begraafplaats - verzoek goedkeuring 
VS6 of eventuele bemerkingen

593625 goedkeuring

Patrimonium - containerpark - oude containers - openbare verkoop593940 goedkeuring
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Nummer Onderwerp Beslissing
Fluvius - Tennis Varsenare - netwerkverbinding Fluvius Net Glasvezel593965 goedkeuring

Offerte - plaatsen evenementenkast - Vlamingveld 22 x1 - 
grasplein Vlamingveld

594197 goedkeuring

Cultuur - Ginter - Gemeentelijke Bijdrage Ginter 2022593564 kennisname

Patrimonium - Vloethemveld - Boekenverkoop Vloethemveld vanaf 
begin december - voorintekeningsperiode en proefdruk

593588 akkoord

Bibliotheek - e-inclusie - e-boeken - voorstel tot aankoop van e-
readers ter vervanging

591221 goedkeuring

Kindzorg - pop up groepsopvang 't Harlekijntje - huishoudelijk 
reglement - overeenkomst - inlichtingenfiche - opvangplan

594312 goedkeuring

Overheidsopdrachten - eindejaarsperiode 2022 - prijsvraag levering 
kerstbomen - Gunning van de opdracht.

592915 goedkeuring

WEBSITE - ELOKET - Aanvraag - inname openbaar domein - 
parkeerverbod Dorpsstraat 44 - 28/10/2022 en 29/10/2022

593105 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag signalisatievergunning - 
Bekedijkstraat - Uitvoeringsperiode: maandag 24/10 (22u00) – 
zaterdag 19/11 (06u00)

590488 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag voor algemene toelating voor 
telecommunicatiewerken

593141 geen bezwaar

Toelating Inname openbaar domein -  Plaatsen kraan Dorpsstraat - 
Kapellestraat -  periode 31/10/2022 tot 05/11/2022

593393 goedkeuring

Inname openbaar domein - Plaatsen mobieke kraan - Demontage 
torenkraan - aanvraag vergunning - hoek Zwanestraat 2- Doprstraat 
38 - 02/11/2022

590503 goedkeuring

Inname openbaar domein - inrit Pieter Derudder straat/Constant 
Permeklaan - herstel plaveien - 19 en 20/10/2022 

593565 goedkeuring
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Nummer Onderwerp Beslissing

Onderhandelingsprocedure  - prijsvraag voor snoeien bomen - 
gunning van de opdracht

591230 goedkeuring

Signalisatievergunning - Ketelweg - asfaltering nieuwe verkaveling 
periode 17/10/2022  tem 21/10/2022

593954 goedkeuring

Werkopvolging - Inname openbaar domein - Vedastusstraat 
47A en B

594156 geen bezwaar

Inname openbaar domein - aanvraag signalisatievergunning - 
Kroondreef/varsenareweg 17-25 - uitvoeren wegeniswerken - van 
17/10/22 tot 28/10/22

593905 goedkeuring

Onderhandelingsprocedure - Prijsvraag Plantgoed  - klimaatactie - 
gunning van de opdracht

590289 goedkeuring

Omgevingsloket, 2022101005, Cathilleweg 145, verbouwen en 
uitbreiden bestaande ééngezinswoning na het slopen van de 
bestaande aanbouw, het aanleggen van een nieuwe verharding na het 
verwijderen van een gedeelte bestaande verharding - 
omgevingsvergunning

587452

Omgevingsloket - Project Nr: 2022077533 - Snellegemstraat 20 - 
het bouwen van twee eengezinswoningen met een inpandige garage 
na het slopen van de bestaande bebouwing, het aanleggen van een 
verharding - weigering omgevingsvergunning

582763

Omgevingsloket - Project Nr: 2022074592 -  Cathilleweg 65 - het 
slopen van de bestaande bebouwing, het bouwen van 4 
eengezinswoningen, 3 garages en een carport, het aanleggen van 
verharding, het rooien van 22 bomen - omgevingsvergunning

581793

Omgevingsloket - Project Nr: 2022073831 Zeeweg 38A - een 
functiewijziging van de bestaande vakantiewoning naar een 
eengezinswoning (een afwijking) - omgevingsvergunning

580988
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Nummer Onderwerp Beslissing
Omgevingsloket - Project Nr: 2022082054 - Dorpsstraat 7-9 - het 
verhogen van de bestaande draadomheining op de perceelsgrens van 
1,80m naar 2,40m en het beplanten met een klimop - 
omgevingsvergunning

582655

Omgevingsloket - Project Nr: 2022097207 - Vlamingveld 40 - het 
bouwen van een carport (buitenpost) met 4 stalplaatsen met 
centraal 3 containers als bergingsruimte, het bouwen van een 
overdekte fietsenberging

586222

Omgevingsloket - Project Nr: 2022028737 - Lettenburgstraat 4 - 
Bijstelling milieuvergunningsvoorwaarden

573647

Omgevingsloket - Project Nr: 2022040780 Hageweg 45 - nieuwe 
loods en hoevewinkel - aanvullende nota - gewijzigde 
projectinhoud - omgevingsvergunning

577034

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889

Kindzorg - groepsopvang - pand C. Permekelaan 6 - 
bezettingsovereenkomst - beëindiging

591734
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