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EZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 02 JANUARI 2023

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting schepencollege599288

Spc Varsenare - ketel in storing - onherstelbaar600081 goedkeuring voor vervanging

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven600785

Patrimonium - Snellegem Krachtbalaccomodatie  - meerwerkofferte 
3  extra timmerwerk

600868 goedkeuring

Patrimonium - Krachtbalaccomodatie Snellegem aanvraag 
goedkeuring Vorderingsstaten 1 en 2

600871 goedkeuring

Patrimonium - buitenschoolse kinderopvang Snellegem - definitieve 
oplevering - definitieve eindvorderingsstraat

600989 goedkeuring

Kindzorg - IBO - mededeling opgroeien ivm bestendiging 
pedagogisch coach buitenschoolse kinderopvang - VIA6 middelen - 
Mededeling "kwaliteitsondersteuning van kinderbegeleiders op de 
werkvloer"

600656 kennisname

Bibliotheek - evenement - lezing Martin Heylen - Uncle Martin - 2 
februari 2023

600941 goedkeuring

Inname openbaar domein - Hovenierstraat 4 - 16/01/2023 - van 
08.00u tot 14.00

600567 goedkeuring

Openbare werken - neerlegging aanvraag 
jaarvergunningen 2023

600437 goedkeuring
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Openbare werken - Stationsstraat (Stationswijk) - sondages 
- aanvraag vergunning

600446 goedkeuring

Inname openbaar domein - publieke laadpalen concessie MOW - 
Vergunningen voor het plaatsen van elektrische laadpalen - 
jaarvergunning 2023

600452 goedkeuring

Openbare werken - Stationsstraat deel 1 (Stationswijk) - 
vergunningsaanvraag

600725 goedkeuring

Openbare weken - Ettelgemstraat 31 - aanvraag 
signalisatievergunning

600728 goedkeuring

Toekenning signalisatievergunning - Ettelgemstraat 28 - 
aanleg  nutsleidingen periode 12/01/2023 tot 31/01/2023

600731 goedkeuring

Inname openbaar domein - Parkweg 1 - civiele bescherming - 
groenzone - plaatsen tenten

601034 goedkeuring

Inname openbaar domein - Vedastusstraat/Sarkomheemstraat - 
verkeersvrij/omleiding - 04/01/2023 - neerlegging plan

601039 goedkeuring

Omgeving, 2022094471, Zomerweg 10A - bouwen wijnkelder met 
verkooppunt en stockageruimte, functiewijziging bestaande 
stockageruimte naar vinificatieruimte, aanleggen bijkomende 
verharding, regulariseren - gedeeltelijke omgevingsvergunning

585588

Ruimtelijke Planning/Omgeving - Beleidsplan Ruimte Brugge (BRB) - 
voorontwerp Beleidsplan Ruimte Brugge

597095 gunstig advies

Omgevingsloket, 2022021756, Watermolenstraat - bouwen 2 
meergezinswoningen met telkens 10 appartementen en 
ondergrondse parking met bijhorende fietsenstalling, aanleggen 
verharding - omgevingsvergunning

584895 voorwaardelijke vergunning

Omgevingsloket - 2022145065 - Paradijsweg 23 - het beperkt vellen 
van bomen en/of reliëfwijzigingen - vergunning

596187
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Dienst planologie - CeviRO-Vergunningen.net - TVO-
migratie - offerte

600293 goedkeuring

Omgevingsloket - 2022119939 - Lucien Dendoovenstraat 10 - het 
bouwen van een eengezinswoning (een afwijking) met een 
aangebouwde carport (een afwijking), het aanleggen van een 
verharding (oprit, toegangspad en terras) - omgevingsvergunning

590302

Omgevingsloket - 2022121350 - Paul Snoekstraat 3 - het bouwen 
van een ééngezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een 
verharding - vergunning

590579

Omgevingsloket - 2022167040 - Dorpsstraat 62 - vergunning600019 voorwaardelijke vergunning

Mobiliteit  - Kinderopvang Constant Permekelaan 2 en 4 - invoeren 
2 parkeerplaatsen voor kort parkeren

600770 goedkeuring

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau599285

Kindzorg - speel-o-theek - nieuwe dynamiek - aanbod - aankopen600784 goedkeuring


