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GEZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 22 MAART 2021

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend -  Daniël Vanhessche, burgemeester en Gabriël Acke,  algemeen directeur

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting528990

Patrimonium - Gemeentehuis snellegem - Uitbreiding met 
kinderopvang omgevingsaanleg - meerwerkofferte

536919 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis. Het dossier 
wordt voorgelegd aan Gemeenteraad van 19/04/2021 voor goedkeuring.

Overheidsopdracht - software - notulering en postkamer - 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

535034 Het schepencollege beslist om over te gaan tot het bestellen van deze 
software;

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.537672 Het schepencollege neemt kennis en verleent goedkeuring.

Dienstvaststelling - Kapellestraat 1B - aanleg voetpad - ondergrondse 
stookolietank - buiten gebruikstellen - onderhandelingsprocedure -  
prijsvraag

537789 Het schepencollege neemt kennis. De prijsvraag wordt toegewezen.

bibliotheek - voorstel tot aankoop van 161 boeken536846 Het schepencollege verleent zijn goedkeuring voor de aankoop van 161 
boeken.

bibliotheek - voorstel tot aankoop van 28 e-boeken536735 Het schepencollege verleent zijn goedkeuring voor de aankoop van 28 e-
boeken.

Straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor nieuwe wegenis in 
verkaveling Oude Dorpsweg 106-108 te Varsenare - opening 
openbaar onderzoek

524625 Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, 
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot 
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals 
gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek 
wordt geopend.

Dit openbaar onderzoek handelt over het toekennen van volgende nieuwe 
straatnaam: Westdorp.
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Straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor nieuwe wegenis in 
verkaveling hoek Windmolenstraat en Monnikenveld te Jabbeke - 
opening openbaar onderzoek

524616 Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, 
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot 
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals 
gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek 
wordt geopend.

Dit openbaar onderzoek handelt over het toekennen van volgende nieuwe 
straatnaam: Van Haveskerckestraat.

Omgevingsloket -2020173132 - Vlamingveld 41 - het regulariseren 
van de aangepaste positie van de hoogspanningscabine en het op 
punt stellen van de brandweerplannen in functie van de wijziging van 
brandklasse A naar brandklasse C - omgevingsvergunning

530401

Omgevingsloket - Project Nr: 2020161221 - Popstaelstraat 86 - 
Rooien van bomen en heraanplanten - omgevingsvergunning

530414

Omgevingsloket - 2020177861 - plaatsen van nieuwe verharding in 
de voor-, zij-, en achtertuin ter vervanging van bestaande verharding, 
uitbreiden verharding in de voortuin - Cathilleweg 53 - 
omgevingsvergunning

530666

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau530744


