
 

Schepencollege van 12.02.2019 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle 

Schepenen 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

Verontschuldigd 

Servaas Van Eynde 

Schepen verontschuldigd voor agendapunt 82. , 83. , 86. , 87. , 88. , 89. , 90. , 91.  

Afwezig 

1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 
Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

2.  Eerste voorstel agendapunten van het Secretariaat voor de gemeenteraad van 

28.02.2019. 
Er wordt een eerste voorstel voorgelegd van de agendapunten van het secretariaat voor de 

gemeenteraad van 28.02.2019. 

3.  Schrijven Ethias i.v.m. de vervuiling Hooghofstraat  

dd. 30.07.2014. 
Bespreking m.b.t. vervuiling wegdek Hooghofstraat op 30.07.2014 n.a.v. het schrijven van Ethias en 

het verder gevolg het college hier wenst aan te geven. 

4.  Interviews schepencollege voor het strategisch meerjarenplan gemeente en OCMW 

Assenede. 

5.  Besluit van de Deputatie mbt verkiezing politieraad. 
Het college neemt kennis van de brief van de gouverneur met besluit van de Deputatie waarbij 

verkiezing politieraad geldig verklaard wordt.  

6.  Kennisnemen agenda directiecomité AGB van 13.02.2019. 
Er wordt kennis genomen van: agenda directiecomité van 13.02.2019. 

7.  Gemeenteraad: Kennisnemen van de klachtenbehandeling en de meldingen verwerkt 

via het online meldpunt in 2018. 
Elk jaar dient de gemeenteraad kennis te nemen van de klachten- en meldingenbehandeling.  

8.  Snelheidsinformatieborden 
Aanduiden plaatsen waar de borden opgehangen zullen worden in de komende maanden 

9.  Telefoon wachtdienst 
Overschakeling vast toestel - gsm voor wachtdienst 

10.  GSM's gemeentepersoneel 
Overzicht gsm's en abonnementen gemeentepersoneel 

11.  Belijning 
Belijningswerken 

12.  Aanvraag ontvangst 60-jarigen Landsdijk 
ontvangst 60-jarigen Landsdijk 



  

13.  Gemeenteraad 28.02.2019 - Aanduiden vertegenwoordiger in het bekkenbestuur van 

het bekken van de Gentse Kanalen 
Aanduiden vertegenwoordiger in het bekkenbestuur van het bekken van de Gentse Kanalen 

14.  School De Wegwijzer - Herstelling inkomdeur - Offertes. 
Verschillende offertes vergelijken. 

15.  Verbouwing Bibliotheek - Akoestische nota - Kennisname.  
Verbouwing Bibliotheek - Akoestische nota. Een eerste zicht op de akoestische situatie van de 

verbouwing.  

16.  Fluvius - Aanvraag tot vergunning voor het plaatsen van ondergrondse leidingen in de 

Rozemarijnstraat te Bassevelde. 
Het college keurt de vergunningsaanvraag van Fluvius voor het plaatsen van een ondergrondse 

laagspanningskabel in de Rozemarijnstraat te Bassevelde goed. 

17.  Verdeling snoeihout 

18.  Aanvraag AQUAFIN aan de Provincie Oost-Vlaanderen voor een machtiging met als 

onderwerp 'het plaatsen van een lozingspunt en wegwerken van een sifon' op de 

waterloop nr. O8255 van de 2de categorie te Oosteeklo. 
De Provincie Oost-Vlaanderen vraagt aan de gemeente Assenede om de machtigingsaanvraag van 

AQUAFIN met als onderwerp 'het plaatsen van een lozingspunt en wegwerken van een sifon' op de 

waterloop nr. O8255 van de 2de categorie ter hoogte van de Ertveldesteenweg te Oosteeklo, te 

onderwerpen aan een openbaar onderzoek van 20 kalenderdagen. 

19.  Aanvraag aan de Provincie Oost-Vlaanderen voor een machtiging met als onderwerp 

'het delven van een kleine gracht die uitmondt in waterloop O8278' van de 2de 

categorie te Bassevelde. 
De Provincie Oost-Vlaanderen vraagt aan de gemeente Assenede om de machtigingsaanvraag met als 

onderwerp 'het delven van een kleine gracht die uitmondt in waterloop O8278' van de 2de categorie 

ter hoogte van de Standaertsdreef te Bassevelde, te onderwerpen aan een openbaar onderzoek van 

20 kalenderdagen. 

20.  TMVS dv - 1ste voorstel GR-dossier betreffende de voordracht van een kandidaat-

bestuurder voor de raad van bestuur van en het aanduiden van een mandataris-

vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene 

vergadering. 
Het college keurt de titel 'Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van 

TMVS dv en aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger 

voor de algemene vergadering' van het gemeenteraadsdossier van 28.02.2019 goed. 

21.  TMVS dv - 1ste voorstel GR-dossier betreffende het goedkeuren van de agenda voor 

de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 20.03.2019 te Gent. 
Het college keurt de titel 'Goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 

van TMVS dv van 20.03.2019 te Gent' van het gemeenteraadsdossier van 28.02.2019 goed. 

22.  Fluvius - Een overzicht van de criteria en het totaalbedrag van materiaal- en 

prestatiekosten voor het onderhoud van de openbare verlichting voor het jaar 2019. 
Fluvius rekent een jaarforfait aan voor alle lampen die onderwerpen zijn aan preventieve vervanging. 

Aan het bestuur van Assenede wordt een totaal bedrag van 18.044,89 euro (BTW verlegd) 

aangerekend voor het jaar 2019. Het totale bedrag wordt gespreid over vier gelijke 

kwartaalrekeningen in de loop van het jaar. De onderhoudskosten voor de verlichtingsinstallaties die 

vallen buiten het jaarforfait worden apart gefactureerd. 



  

23.  Splitsen eigendommen Kraaigemstraat Bassevelde 
Splitsen eigendommen Kraaigemstraat Bassevelde 

24.  Omgevingsvergunning Tack Wim Hazelarenhoek 16 Bassevelde 
Slopen en herbouwen van een vrijstaand bijgebouw 

25.  Omgevingsvergunning Snoeck-De Keghel Kloosterstraat 92 Assenede 
Aanbouw aan de woning 

26.  Omgevingsvergunning Van Hamme Arno Kapellestraat 59 Assenede 
Verbouwen van een woning 

27.  Omgevingsvergunning Rijckaert Philiep Haven 83 Boekhoute 
Verbouwen woning en herbouwen tuinberging na brand 

28.  Omgevingsvergunning Elektro Techniek De Pauw Paul Christiaenstraat Assenede 
Bouwen nieuwe toonzaal en magazijn 

29.  Omgevingsvergunning De Vos-Van De Putte Trieststraat 75 Assenede 
Bouwen van een halfopen ééngezinswoning 

30.  Omgevingsvergunning Hinssen autocars Paul Christiaenstraat 8 Assenede 
Bouwen van een reisbureau/busbedrijf met truckwash 

31.  Intergemeentelijke samenwerking Woonwijzer Meetjesland. 
Intergemeentelijke samenwerking Woonwijzer Meetjesland. 

32.  Wervencontrole van 04.02.2019  
verslag van de plaatsbezoeken van 4 februari 2019 

33.  Verslag en vraag vanuit Beeldkwaliteitskamer 't Evenwicht Oosteeklo 
Evaluatie van het project en vraag naar collegestandpunt inzake parkeerruimte 

34.  Opmaak van een intergemeentelijk beleidsplan ruimte. 
Vraag van de gemeente Sint-Laureins om samen met gemeente Assenede en Kaprijke een 

intergemeentelijk beleidsplan ruimte op te maken. 

35.  Aanmaning overtreding De Pape - Bassevelde 
Voorstel van aanmaning na bouwovertreding Dorp Bassevelde 

36.  Voorstel dagorde gemeenteraad 28-02-2019. 
Voorstel dagorde gemeenteraad 28-02-2019. 

37.  Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in 

openbare inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. 

n.a.v. de 21 juli viering te Bassevelde. 
geluidsafwijking voor 21 juli viering te Bassevelde, Parochiezaal, Nieuwe Boekhoutestraat op 

21.07.2019. 

38.  Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in 

openbare inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II.  

n.a.v. de Basseveldse nacht van de ambiance op 26.04.2019. 
Basseveldse nacht van de ambiance op 26.04.2019 te Bassevelde, Blokmeersstraat 

39.  Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in 

openbare inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. 

n.a.v. Junikermis Bassevelde op 15 en 16 juni 2019. 
Geluidsafwijking voor de junikermis te Bassevelde, Basseveldedorp op 15 en 16 juni 2019. 



  

40.  Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in 

openbare inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. 

n.a.v. Los Mariginalos te Oosteeklo op 19 en 20 april 2019 
geluidsafwijking voor Los Mariginalos te Oosteeklo, Stroomstraat op 19 en 20 april 2019. 

41.  VVOG - Verzendingslijst Groencontact 
Als lid van de Vereniging voor Openbaar Groen heeft de gemeente recht op gratis abonnementen 

van het vakblad Groencontact. Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur vraagt de Vereniging voor 

Openbaar Groen de verzendlijst na te zien en aan te passen.  

42.  VVOG - Raad van Bestuur en Financieel Comité 
Het gemeentebestuur kan indien gewenst een kandidaat voordragen voor de raad van bestuur en 

financieel comité voor de vzw Vereniging voor Openbaar Groen 

43.  Brug N49 - grindweg Rijkestraat 
Dit punt werd verdaagd en zal in een later college opnieuw behandeld worden. 

44.  Zwerfvuilopruimactie 2019 
De milieuraad stelt voor om het opgeruimde zwerfvuil van de zwerfvuilopruimactie 2019 te 

verzamelen op de dorpspleinen van de verschillende deelgemeente. Op die manier valt de 

zwerfvuilopruimactie beter op voor de inwoners.  

45.  Omgevingsvergunning- LV Matthys - Isabellahoeve, Doodhoek 23, 9968 Assenede - 

intrekken dossier 
Het aanvraagdossier voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging, uitbreiding en 

toevoeging van een rundveehouderij + bouwen melkveestal na slopen 2 varkensstallen, aanleg 

verharding en infiltratievoorziening te Bassevelde, Doodhoek 23 wordt ingetrokken 

46.  Omgevingsvergunning Vankersschaever Stijn Koning Albertstraat 36 Oosteeklo 
Bouwen van een garage 

47.  Omgevingsvergunning - melding motorcross te Assenede, Planterijstraat op 

10.09.2019 
omgevingsvergunning voor het inrichten van een motorcross te Assenede, Planterijstraat op 

10.09.2019 van 09.00 uur tot 18.00 uur en bijhorende oefenritten van 13.00 uur tot 18.00 uur. 

48.  Goedkeuren van het Riopact-takenpakket 2019 
Goedkeuren van het Riopact-takenpakket 2019 voor de ondersteuning in het kader van rioleringen, 

pompstations en IBA's. 

49.  Herstel betonvakken Valkendijk.  
vastlegging van de uitvoeringsdatum van de werken 

50.  Collectorwerken Prins Boudewijnlaan 
De raming voor het project Collector Prins Boudewijnlaan werden geactualiseerd en voorgelegd ter 

bespreking.  

51.  Verkaveling Bolderstraat 
Verkaveling Bolderstraat. Kennisgeving van het werfverslag 05.02.2019 

52.  Brug Stoepestraat  
Brug Stoepestraat . Kennisgeving van het coördinatieverslag met de nutsmaatschappijen. 

53.  Brouwershofstraat - melding inname grond door gemeente. 

54.  Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van 

snelheidsbeperking in gedeelte van de Groenendijkstraat tussen de Duivelseindestraat 

en de Valkstraat. 



  

Invoeren van een snelheidsbeperking tot 50km/uur in het gedeelte van de Groenendijkstraat tussen 

de Duivelseindestraat en de Valkstraat in Assenede.  

55.  Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het uitbreiden van 

de zone 30 en de bebouwde kom in de Kloosterstraat in Assenede.  
In de Kloosterstraat in Assenede wordt de zone 30 en de bebouwde kom uitgebreid tot net voorbij 

het verkeerskussen tussen huisnummer 31 en 33 te 9960 Assenede. 

56.  Kloosterstraat - rondpunt. 

57.  Kruispunt Molenbosstraat - Karnemelkstraat . 

58.  Kasteelstraat - diverse vragen. 

59.  Signalisatievergunning - werken brug N49-Stroomstraat. 

60.  Signalisatievergunning - Stroomstraat - Bosstraat verlenging 

61.  Signalisatievergunning - Tasoz - Veldstraat 

62.  Signalisatievergunning - Valkendijk - afsluiten rijweg 

63.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties 

tijdens zomerkermis Boekhoute van 28.05.2019 tot en met 04.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties tijdens zomerkermis 

Boekhoute van 28.05.2019 tot en met 04.06.2019 

64.  Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Toprit 75km 

& Augustijnenrit op 09.03.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Toprit 75km & Augustijnenrit op 

09.03.2019. 

65.  Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Sleinse 

Cycling Tour op 27.04.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Sleinse Cycling Tour op 27.04.2019 

66.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een partytent 

tijdens de carnavalstoet op 10.03.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een partytent tijdens de carnavalstoet op 

10.03.2019. 

67.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Bloesemtocht op 20.04.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Bloesemtocht 

op 20.04.2019. 

68.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een Led scherm 

Carnaval in Assenede van 27.02.2019 tot en met 10.03.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een Led scherm Carnaval in Assenede van 

27.02.2019 tot en met 10.03.2019. 

69.  Gemeenteraad 28.02.2019 - Eerste voorstel agendapunten. 

70.  Grafconcessies. 
Grafconcessies. 

71.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 146 tot en met nr. 168 

72.  Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende 

stralingen - aanslagjaar 2019 - maand januari. 



  

Het college stelt het kohier op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

springstoffen en ioniserende stralingen - maand januari 2019 vast en verklaart het kohier 

uitvoerbaar. Het kohier omvat 19 artikels. 

73.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

74.  Dwangbevel retributie milieupark. 
Opmaak dwangbevel retributie milieupark. 

75.  Openverklaren via interne personeelsmobiliteit van een voltijdse 

statutaire/contractuele functie van beleidsmedewerker (B1-B3) 
De voltijdse contractuele/statutaire functie van beleidsmedewerker (B-niveau) wordt via interne 

personeelsmobiliteit openverklaard.  

76.  Voorstel vervanging personeelslid ingevolge pensionering vanaf 01.05.2019. 
Ingevolge pensionering van een adm. assistent op de dienst secretariaat is het noodzakelijk om zo 

spoedig mogelijk de vervangingsprocedure op te starten.  

Het punt wordt verdaagd. 

77.  Voorstel vaststellen personeelsformatie.  
Ingevolge de pensionering van een adm. medewerker op de dienst secretariaat is het aangewezen 

onze personeelsformatie aan te passen.  

78.  Deelname aan de fotowedstrijd: als de krokussen bloeien 
Deelname aan de fotowedstrijd: als de krokussen bloeien 

79.  Datum prikken voor het overleg met Cultuurraad Assenede rond 'Prioriteiten voor 

Cultuur in de volgende legislatuur'. 
De cultuurraad bezorgde in aanloop van de verkiezingen aan alle partijen een document 'Prioriteiten 

voor cultuur in de volgende legislatuur'. Het college nodigde de cultuurraad uit voor een gesprek in 

dit verband, hiervoor moet nog een datum geprikt worden. 

80.  Advies aanpassing reglement voor de organisatie van de viering van de feestdag van 

de Vlaamse Gemeenschap. 
De cultuurraad bezorgde op 03.02.2019 een advies aan het gemeentebestuur om het reglement voor 

de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap/Vlaanderen Feest! aan 

te passen.  

81.  Vastleggen data seniorennamiddagen 2019. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de vraag om in 2019 opnieuw een seniorenmiddag 

te organiseren, indien mogelijk in Assenede én Bassevelde. Het wordt een samenwerking van de 

dienst vrije tijd en het lokaal dienstencentrum. 

82.  Bedankingen aan gemeentebestuur Assenede. 
De cultuurdienst ontving bericht van 2 organisaties die het college van burgemeester en schepenen 

wensen te bedanken voor de ondersteuning. Dit wordt geagendeerd ter kennisgeving. 

83.  Sport - Uitstap Kriebeldinges Puyenbroeck Wachtebeke. 
Uitstap naar Kriebeldinges op donderdag 18 april in Puyenbroeck Wachtebeke. 

84.  vaststellen retributies themakampen 2019 

85.  motivatie verspreiding van de zomergazet 2019 

86.  Buitenspeeldag 24.04.2019. 
Buitenspeeldag 24.04.2019 

87.  Stoeperommelmarkt 28.04.2019. 



  

Dit punt wordt verdaagd naar een volgend college. 

 

88.  Rommelmarkt Bassevelde 01.05.2019. 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgend college. 

89.  Toprit 09.03.2019. 
Doortocht Toprit 09.03.2019 

90.  Sloezenmaandag 04.03.2019 
Sloezenmaandag 04.03.2019 

91.  100 jaar Landelijke Gilde Assenede. 

92.  Vraag voor standplaats circus Pipo. 
Bekomen standplaats circus Pipo 

93.  Weekend van de klant - afwijking verplichte wekelijkse rustdag zondag 6 oktober 2019 

94.  vraag voor partnerschap UNIZO 

95.  Uitnodiging naar infovergadering adviesraden 
Uitnodiging naar infovergadering adviesraden op donderdag 21.02.2019 in raadzaal van het 

gemeentehuis te Assenede.  

96.  Ondersteuning door COMEET van 2 nieuwe digitale bibliotheekdiensten 
Brief COMEET omtrent nieuwe digitale bibliotheekdiensten 

97.  Herstel 1JKZ203 
Bijkomende kosten herstel voertuig na ongeval 

98.  Polyvalente zaal Schoolstraat 1 - Douches splitsen - fotoverslag 08.02.2019 
Kennisname uitgevoerde werken via fotoverslag.  

99.  Vergadering waterstudie RUP WUG Oosteeklo. 
Vergadering waterstudie RUP WUG Oosteeklo. 

100.  Voorstel dagorde gemeenteraad 28-02-2019. 
Voorstel dagorde gemeenteraad 28-02-2019. 

101.  Hoorzitting beroep Cedric De Bruyne - Deputatie 
Hoorzitting inzake beroep Cedric De Bruyne - toelichting noodzakelijk ? 

102.  vzw Bosgroep Noord Oost-Vlaanderen - Raad van Bestuur 
Binnen de raad van bestuur van de Bosgroep is plaats voor 1 gemeentebestuur. De gemeente kan 

zich kandidaat stellen voor een zitje in de raad van bestuur 

103.  Nieuwe Boekhoutestraat - Aankoop perceeltje grond - kostprijs. 

104.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 

Halfvastenstoet in Oosteeklo op 31.03.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Halfvastenstoet in Oosteeklo op 

31.03.2019. 

105.  Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de 

bevorderingsprocedure (dit agendapunt wordt via e-mail aan de collegeleden 

overgemaakt). 
Het vaststellen van de geldigheid van de kandidaturen voor de bevorderingsprocedure werd niet 

verder behandeld. De bevorderingsprocedure wordt uitgesteld. 

106.  Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 
Het college heeft kennisgenomen van het besluit algemeen directeur betreft het vaststellen van de 

functiebeschrijving diensthoofd omgeving (niveau B4-B5) en vaststellen aanpassing 

functiebeschrijving diensthoofden (niveau B4-B5). 



 
 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

Frederik Willems Philippe De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


