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ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 22 NOVEMBER 2021

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend - Daniël Vanhessche, burgemeester en Gabriël Acke, algemeen directeur
Onderwerp
Goedkeuring verslag vorige zitting

Beslissing

561981

Bestuur - besluit burgemeester - veiligheid - corona-pandemie digitale vergaderingen

kennisname

561678

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.

561672

Sportdienst - Renovatie voetbalvelden 2021 - Grondwerken Van
Hulle - VS 2

562149

Bestelling - 9/11/2021 : Bestelling - Afhuren kerstverlichting 2021

goedkeuring

562067

begraafplaatsconcessies

goedkeuring

562341

begraafplaatsconcessie - hernieuwing

560399

Inname openbaar domein - Estaminet Alainprovist - Eernegemweg
88 - zaterdag 25 juni - evenement optreden Snellegem kermis aanvraag afsluiten straat en afwijking op wettelijke geluidsnormen

560785

Politiereglement- Inname openbaar domein - parkeerverbod - Stationsstraat 6 - 15/01/2022

goedkeuring

561066

Inname openbaar domein - parkeerverbod - Hovenierstraat 5 bus
1 - 28/12 - verhuis

goedkeuring

561225

Inname openbaar domein - Hovenierstraat 4 bus 00.2.1 parkeerverbod bij verhuis - 18/12/2021 - tussen 10u en 16u

561572

Inname openbaar domeein - Aanvraag voor permanente
goedkeuring
vergunningen - 2022 - het uitvoeren van kleine dringende werken op

O

LL

Nummer
528990

goedkeuring

SC

H

EP

EN

C

goedkeuring

goedkeuring
goedkeuring

goedkeuring

Inname openbaar domein - Aanvraag parkeerverbod - Eernegemweg goedkeuring
11 + Dwarsstraat 2 - 24-11-21

562143

Aanvraag signalisatievergunning - Werken in Cathilleweg 86 tot 94
en Kalsijdeweg zaterdag 27/11/2021

goedkeuring

562325

Inname openbaar domein - Aanvraag politiereglement parkeerverbod Popstaelstraat 32 03/12/2021 - verhuis

goedkeuring

549981

Omgevingsloket - Project Nr: 2021116231 - het bouwen van een
halfopen ééngezinswoning met een vrijstaande garage, het aanleggen
van een verharding - omgevingsvergunning

550013

Omgevingsloket - Project Nr: 2021118394 - Westernieuwweg 79 het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde
ééngezinswoning, het aanleggen van een verharding en een nieuwe
oprit - omgevingsvergunning

551051

Omgeving - 2020117585 - het bouwen van een tuinberging met
fietsenstalling en overdekte buitenruimte, het regulariseren van een
carport voor 2 wagen, het her aanleggen van de verharding Eernegemweg 56 - omgevingsvergunning

546623

Omgevingsloket - 2021002812 - Nachtegaalstraat 17 - het
herbouwen van een zonevreemde ééngezinswoning, het herbouwen
van de berging, het herbouwen van loods op gewijzigde plaats, het
aanleggen van een verharding, poel en parking - omgevingsvergunning

551163

Omgevingsloket - 2021008791 - Zandweg naar Aartrijke 2 bestaande woonhuis met aangebouwde stalling te verbouwen tot
eengezinswoning (functiewijziging), slopen twee dierenhokken, her
aanleggen verharding, aanleggen nieuwe oprit - omgevingsvergunning
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Omgevingsloket - Project Nr: 2021137003 - Gistelsteenweg 7 - het

E

561858

554603

Beslissing

EG

Onderwerp
de openbare weg - aanvraag jaarvergunning signalisatie 2022 - Code
voor infrastructuur- en nutswerken VVSG

LL

Nummer

Omgevingsloket - Project Nr: 2021123099 - het aanleggen van een
verharding (parking, oprit, terrassen, tuinpad) - Bitterstraat 34 omgevingsvergunning

555537

Omgevingsloket - Project Nr: 2021139470 - Graaf De Renesselaan
3 - het regulariseren van de uitbreiding van de eengezinswoning, het
regulariseren van een tuinberging en de verharding omgevingsvergunning

555875

Omgevingsloket - Project Nr: 2021141556 - Gruuthof 2 - het
aanleggen van een verharding in de voortuin - omgevingsvergunning

530744

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau

C
EN
EP
H
SC

E

551445

EG

Beslissing

LL

Onderwerp
vellen van twee dode hoogstammige bomen - omgevingsvergunning

O

Nummer

