
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 19 DECEMBER 2022

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting566884

Bestuur - burgemeestersbesluit - procedure Raad van State - 
Belgische Staat/Fedasil - arrest 7 december

599352

Tennis Varsenare - Ruwbouwwerken - vorderingsstaat 7591050 goedkeuring

Onderhandelingsprocedure - prijsvraag - bomen - 
vervangingsaanplant 2023 - gunning van de opdracht.

597370 goedkeuring

Bestuur - Brugge/Jabbeke - Terugvordering PWB uren - Interlokale 
Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs - 09/2021 tem 08/2022

598639 goedkeuring

Leefmilieu - 9161 - Sanering Stationswijk - afkoppelingen - 
neerlegging schuldvordering

598902 goedkeuring

Patrimonium - renovatie - nellegem - pastorie woning - 
aanstelling ontwerper voor verbouwing

599264

Overheidsopdrachten - Patrimonium - Oude Dorpsweg - site 
Schaeckhof - omgevingsaanleg - aanstellen ontwerper - gunning van 
de opdracht.

581608

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.599575

Onderhandelingsprocedure - prijsvraag scheiding DWA en RWA - 
plaatsing van regenwaterputten en infiltratie - VKSO Zerkegem - 
gunning van de opdracht.

587517 goedkeuring
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Overheidsopdrachten - Patrimonium - Oude Dorpsweg - site 
Schaeckhof - aanstelling ontwerper voor verbouwing  - gunning van 
de opdracht.

583792

Evenementen - 2023 - cyclotocht Rally Wim Vansevenant - aanvraag 
toelating doortocht grondgebied Jabbeke -  20-05-2023

598700 goedkeuring

Evenementen - 2023 - WTC Jabbeke  - aanvraag toelating doortocht 
grondgebied Jabbeke - Bos en veldtocht - 20-05-2023

598704 goedkeuring

Evenementen - 2023 - aanvraag doortocht wandeling - 26/02/2023598808 goedkeuring

Openbare werken - aanvraag permanente signalisatievergunning - 
Jaarvergunning 2023 - Signalisatie - Telenet

599016 goedkeuring

Openbare werken  Farys - doorlopende vergunning van werken / 
signalisatievergunning op openbaar domein - 2023 - neerlegging 
aanvraag

599017 goedkeuring

Openbare werken - aanvraag permanente signalisatievergunning - 
jaarvergunning 2023

599029 goedkeuring

Evenementen - 2023 - cyclotocht 2e Polderwegrit - aanvraag 
toelating doortocht grondgebied Jabbeke - 04-02-2023

599104 goedkeuring

Inname openbaar domein - iov Fluvius/Infrax cvba/De 
Watergroep/Farys - Aanvraag jaarvergunning signalisatie 2023

599235 goedkeuring

Inname openbaar domein - aanvraag jaarvergunning 2023599239 goedkeuring

Inname openbaar domein - signalisatievergunning - aanvraag 
verlenging jaarvergunning 2023 voor het uitvoeren van dringende 
werken op grondgebied Jabbeke

599209 goedkeuring

Inname openbaar domein - iov Agentschap Wegen en Verkeer - 
aanvraag signalisatievergunning - 2023

599248 goedkeuring
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Inname openbaar domein - iov Farys - verzoek verlenging 
jaarvergunning 2023 met meldingen

599387 goedkeuring

Patrimonium/Noodplanning - Vloethemveld - plaatsen AED aan 
het Kamphuis

599609 goedkeuring

Aanvaag signalisatievergunning-  Doorlopende vergunning voor het 
uitvoeren van kleine en hoodringende ingrepen iov 
Watergroep/Farys - Aanvraag jaarvergunning 2023

599896 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2022100135. -  Nachtegaalstraat 17 - 
het herbouwen van een loods/tuinberging (berging voor tuintractor 
en tuinmateriaal) op een gewijzigde plaats

586204

Omgeving - 2022086414 - Lucien Dendoovenstraat 
2,4,6,8,36,38,40,42; Bollaardstraat 2,4,6,8; Ooststraat 2,4,6,8,10,12 - 
bouwen 18 eengezinswoningen, 5 inpandige garages, 13 inpandige 
carports (een afwijking), aanleggen verharding - omgevingsvergunning

583346

Omgevingsloket - Project Nr: 2022099853 - Paradijsweg - het 
bouwen van een poolhouse (een afwijking), het aanleggen van een 
zwembad en een verharding

587988

Omgevingsloket - Project Nr: 2022079599 - Merelstraat 12 - het 
aanbouwen van een carport aan de bestaande eengezinswoning (een 
afwijking)

586218

Hernummering Bedevaartstraat (oneven kant)598986 goedkeuring

Omgevingsloket - Project Nr: 2022096690 - Nachtegaalstraat 19 - 
uitbreiding geiten - beslissing

587719

Lokale Economie - afwijking - aanvraag zondagsopening Weekend 
van de Klant in 2023 - zondag 1 oktober 2023

599906 toelating

Omgevingsloket - Project Nr: 2022102840 - Oude Gistelsteenweg 587473 vergunnen mits voorwaarden
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10 - regularisatie voor het uitbreiden van een poel en het wijzigen 
van de bermen - vergunning

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau566889

indzorg - HVHK Jabbeke - extra subsidie - tussenkomst 
verhoogde energiekost

599764 kennisname
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