
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 28 NOVEMBER 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Financiën - nominatieve subsidies aan verenigingen 2022-2023 - 
neerlegging verslag gemeenteraadscommissie subsidies 2022-2023

596109 kennisname en akkoord - voorleggen aan de gemeenteraad

Patrimonium  - Aanleg van een wandelpad langs de Jabbekebeek thv 
VK stationsstraat te Jabbeke - ereloonnota vierde voorschot - 
voorstel veiligheidscoördinatie

597331 akkoord

Aanleg van een wandelpad langs de Jabbekebeek thv VK 
stationsstraat te Jabbeke - Proces verbaal van voorlopige oplevering

597333 akkoord

Fluvius - Vlamingveld 24 - uitbreiding elektriciteitsaansluiting - 
gemeentewerken

597347 akkoord

Offerte Evenementenkast - Oude Dorpsweg 75 X1597674 akkoord

Patrimonium - Dorpsstraat - neerlegging proces-verbaal voorlopige 
overname van de werken - asbuiltplan - eindafrekening - 
postinterventiedossier

597692 goedkeuring

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.597969 goedkeuring

Patrimonium - Zandweg naar Aartrijke - aanpassingswerk - 
vorderingsstaat - neerlegging

597984 goedkeuring

Patrimonium - verbouwing krachtbalaccommodatie 
Snellegem - meerwerkoffertes

598025 akkoord
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Nummer Onderwerp Beslissing
Openbare verlichting - led verlichting - containerpark - vervangen 
bestaande verlichting door LED verlichting

598082 goedkeuring

Signalisatievergunning voor de werken iov FARYS - 
drinkwateraansluiting Marienhovedreef 8 periode 07/12/2022 
tot 15/12/2022

597181 goedkeuring

Inname openbaar domein - Vergunningsaanvraag  - Parkweg - aanleg 
waterleiding - van 01/12/2022 tot 16/12/2022

597575 goedkeuring

Inname openbaar domein - Proximus - Jaarvergunning 2023 - 
Aanvraag algemene toelating voor kleine grondwerken voor de 
realisatie van klantaansluitingen en voor dringende werken

597409 goedkeuring

Inname openbaar domein - Aanvraag signalisatievergunning - 
Gistelsteenweg 273 (V186) - van 7/12/2022 - 23/12/2022

597581 goedkeuring

Werkopvolging - Inname openbaar domein - Farys/TMVW - 
Oudenburgweg 41A - 23/11/2022

597951 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag parkeerverbod - Dwarsstraat 
2 - vrijdag 16 december - 7u tot 12u

597898 goedkeuring

Inname openbaar domein - Dorpsstraat 47 (45-49) - 
parkeerverbod - 02/12/2022

598264 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag signalisatievergunning - 
Gistelsteenweg / Vlamingveld - van 01/12/2022 tot 23/12/2022 

598352 goedkeuring

Omgevingsloket, 2022099473, Zandweg naar Zerkegem 16, 
functiewijziging naar zonevreemde site, bouwen woning op 
gewijzigde plaats, herbestemming landbouwbedrijfswoning tot 
woningbijgebouw, slopen bestaande bebouwing, herschikken 
verharding - weigering

586228
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Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889
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