
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 21 NOVEMBER 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Besluit van de burgemeester - site Civiele Bescherming - Parkweg 1 
Jabbeke - verbod om noodopvangplaatsen te organiseren

597352 Bevestiging genomen besluit van de burgemeester van 19 november 2022

Patrimonium - Jabbeke Oude Begraafplaats - neerlegging 
vorderingsstaat 7

596039 goedkeuring

Patrimonium - Riolerings- en wegeniswerken Dorpsstraat - 
Vorderingsstaat 15BIS

596245 goedkeuring

Evenementen - 2022 - Nacht van Jabbeke - vrijwilligers + vergoeding596301 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.596308 goedkeuring

Patrimonium - verbouwing gemeentehuis Jabbeke fase 2 - vordering 
oktober

596142 goedkeuring

bibliotheek - collectie - voorstel tot aankoop van 179 boeken596755 goedkeuring

bibliotheek - collectie - voorstel tot aankoop van 133 jeugdboeken596768 goedkeuring

bibliotheek - collectie - voorstel tot aankoop van  boeken595685 goedkeuring

Grasmaaien voetbalvelden - Uitvoeringen - Vorderingsstaten - 
oktober - 2022

597175 goedkeuring

Gebouwen - 2022 - aankoop kerstboom gemeentehuis597316 goedkeuring

Jeugd - 2022 - verkeersveilig naar school tijdens winterperiode - 
aankoop fietslichten voor lagere schoolkinderen

590780 goedkeuring
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Nummer Onderwerp Beslissing
Evenementen - 2023 - 30° Door en rondom Varsenare - aanvraag 
toelating doortocht grondgebied Jabbeke - organisatie WTC 
Varsenare - 14/01/2023

596032 goedkeuring

begraafplaatsconcessies597119 goedkeuring

 Aanvraag - inname openbaar domein -aanvraag parkeerverbod 
Hovenierstraat 2 -  13/01/2022

596073 goedkeuring

Inname openbaar domein - Aanvraag parkeerverbod - Oude 
Dorpsweg (van huisnr. 59 - 63) - 28/11/22

596326 goedkeuring

Toekenning permanente signalisatievergunning - Aquafin -  
Jaarvergunning 2023

596804 goedkeuring

Signalisatievergunning - thv N377 DB19 - inname fietspad en 
pechstrook - herstellen van een inspoeling in de zijberm - 23-11 
tem 30-11-2022

596938 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod - Dorpsstraat 
44 - verhuis - 20/12/22

596930 goedkeuring

Inname openbaar domein - Aanvraag parkeerverbod - Plaatsen 
mobile kraan -  werken toren kerk Varsenare - aanpassing 
bliksembeveiliging - maandag 19/12/2022

596974 goedkeuring

Inname openbaar domein - Cathilleweg 83/86/88/94 - 
PARKEERVERBODEN - 26-11-2022

597024 goedkeuring

Rode Kruis-Vlaanderen - wervingsactie 2023 - aanvraag toelating596683 toelating

Signalisatievergunning Noordbruggestraat 1 en 3 periode 
22/11/2022 tot 28/11/2022.

597145 goedkeuring

Signalisatievergunning - Joorisstraat 1A - 1D597140 goedkeuring

Evenementen - vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode - verzoek tot 597150 Verbod voor het gebruik van vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode
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Nummer Onderwerp Beslissing
lokaal verbod

Openbare werken - signalisatievergunning 2023 - neerlegging 
aanvraag

597152 goedkeuring

Inname openbaar domein - Aanvraag parkeerverbod - Oude 
Dorpsweg 106 - donderdag 24/11/2022

597251 goedkeuring

Terugplaatsen Beeld "Maria Van Bourgondie" woensdag 30/11/2022597337 goedkeuring politiereglement

Openbaar domein - werf Provenhof 91a en 92a - aanleggen van 
betonklinkers

593133 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2021193517 - Nachtegaalstraat zn - 
reliëfwijziging van een akker voor professionele landbouwactiviteiten 
in het kader van verbeterd bodembeheer, het verbreden van de 
grachten - vergunning

585596

Omgevingsloket - Project Nr: 2022091451. - Gistelsteenweg 12 - 
het verbouwen en uitbreiden van de bestaande zonevreemde 
ééngezinswoning, het aanleggen van een verharding - vergunning

586195

Omgevingsloket - Project Nr: 2022046426 - Oude Dorpsweg 102 - 
Het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning na 
afbraak van de bestaande terras - vergunning

588987

Omgevingsloket - Project Nr: 2022085717 - Bosweg 8 - plaatsen 
elektriciteitscabine - vergunning

585600

Omgevingsloket - 2022097664 - Oude Dorpsweg 30 - het bouwen 
van een meergezinswoning met e n tuin- en fietsenberging, het 
aanleggen van een verharding en een parking (5 standplaatsen),
afbraak van de bestaande bebouwing - omgevingsvergunning

585601

Omgevingsloket - Project Nr: 2022088755 - Flamincka Park 20 - het 
regulariseren van de verbouwing van een carport naar een garage - 

584175
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Nummer Onderwerp Beslissing
vergunning

Omgevingsloket - Project Nr: 2022097137 - Westmoere 52 - het 
aanbouwen van een nieuwe veranda aan de bestaande 
eengezinswoning na afbraak van de bestaande veranda - vergunning

585724

Omgevingsloket, 2022065439 -Varsenareweg 33a, 33b, 33c, 33d, 
33e, 33f, 33g, 33h - het wijzigen van de binnenindeling gebouw 3, het 
wijzigen van de fasering van heel het project en uitbreiding van 
exploitatievergunning

585889

Omgevingsloket - Project Nr: 2022107932 - Zandstraat 22 - het 
verbouwen en uitbreiden van de halfopen eengezinswoning, het 
slopen van bestaande  bijgebouwen, het bouwen van een vrijstaande 
tuinberging, het aanleggen van een verharding - vergunning

589345
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