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Gemeenteraad van 29.03.2018 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, 

Dominique Buysse 

Schepenen 

  

Alex Meulebroeck, Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, Marc De Schepper, 

Marcel Scheir, Nic Van Zele, Annie Cuelenaere, Stany Buysse, Francine De Weweire, 

Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker, 

Bianca Buysse 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

 

Verontschuldigd 

Brenda Van den Bossche 

Gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1 tot en met 6.  

 

 

Agenda 
 

Openbare zitting 
1.  NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 22.02.2018. 

2.  ONDERWIJS 

Bekrachtigen aansluiting van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute bij "Openbaar 

Ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen 2" vanaf 01.03.2018. 

3.  ONDERWIJS 

Goedkeuren van de rekening van scholengemeenschap "Meetjesland" - schooljaar 2016/2017. 

4.  SPORT 

Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag 2017 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse 

Burensportdienst. 

5.  ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Goedkeuren statuten trekkersgroep Fair Trade Gemeente. 

6.  RUIMTELIJKE ORDENING 

Definitieve straatnaamgeving project Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen 

aan de Sportstraat te Assenede: Sint-Pietershof. 

7.  MILIEU 

Goedkeuren van de overeenkomst voor de overname van bomen en het plantrecht in de 

Antwerpse Heirweg en Abdijstraat. 

 



  

33 

 

8.  KERKFABRIEKEN 

Aanvraag tot samenvoeging v.d. parochie O.L.V.Onbevlekt Ontvangen met de parochie O.L.V. 

Hemelvaart Assenede - Aanvraag wijziging gebiedsomschrijving parochie O.L.V. Onbevlekt 

Ontvangen en St.Jan-Baptist (gemeente Assenede en St.Laureins) - Vraag om advies. 

9.  EVENEMENTEN 

Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Switched fuif te Bassevelde dd. 

28.04.2018. 

10.  EVENEMENTEN 

Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Hot Shot Party - KLJ Assenede te 

Assenede op 07.04.2018.  

 

Openbare zitting 
 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 22.02.2018. 

 

De notulen van de gemeenteraad van 22.02.2018 werden voorgelegd en goedgekeurd. 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 
 

2.  Bekrachtigen aansluiting van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute bij "Openbaar 

Ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen 2" vanaf 01.03.2018. 

Bevoegdheid 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005, de artikelen 42, 43 en 57. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet basisonderwijs van 25.02.1997, artikel 172. 

 Besluit van de Vlaamse regering van 17.12.2010. 

Verwijzingsdocumenten 

 Schepencollegebeslissing van 20.06.2017 houdende het aansluiten van het schoolbestuur van de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute bij ondersteuningsnetwerk “Meetjesland” vanaf 

01.09.2017. 

 Gemeenteraadsbeslissing van 06.07.2017 houdende het bekrachtigen van voormelde beslissing. 

 Schepencollegebeslissing dd. 13.03.2018 houdende het aansluiten van het schoolbestuur van de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute bij het “Openbaar Ondersteuningsnetwerk Oost-

Vlaanderen 2”. 

 Verslag van de schoolraad dd. 15.03.2018. 

 Verslag van het Bijzonder Onderhandelingscomité Onderwijs dd. 20.03.2018. 

Verantwoording 

 Voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

moeten de schoolbesturen tegen 01.03.2018 afspraken maken over de vorming van openbare 

ondersteuningsnetwerken die voor de officiële scholen instaan voor de ondersteuning en de 

begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 Deze beslissing wordt opgelegd door de decreetgever en moet verplicht genomen worden. 
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 De schoolbesturen van de scholen buitengewoon basis en buitengewoon secundair onderwijs 

hebben in eerste instantie de openbare ondersteuningsnetwerken gevormd. 

 Het schoolbestuur van de scholen gewoon basis en secundair onderwijs moeten aansluiten bij 

een aldus gevormd openbaar ondersteuningsnetwerk binnen een logisch regionaal gebied. 

 Om die reden heeft het college van burgemeester en schepenen op 13.03.2018 bij 

hoogdringendheid beslist om aan te sluiten bij het “Openbaar Ondersteuningsnetwerk  

Oost-Vlaanderen 2”. 

Tussenkomsten 

 De CD&V-fractie wijst erop dat de omzendbrief verscheen op 19.02.2018 met de richtlijn dat alle 

officiële scholen vanaf 01.03.2018 moeten aansluiten bij een netwerk van het officiële net. 

Dit is echter pas behandeld op het schepencollege van 13.03.2018. Waarom heeft dit zo lang 

geduurd? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de omzendbrief verschenen is op 

19.02.2018, maar dat het niet duidelijk is wanneer de omzendbrief per post is aangekomen op de 

gemeente. Dit zal worden nagekeken in de postregistratie en de fractieleiders zullen hiervan op 

de hoogte gebracht worden. Het was alleszins niet mogelijk om dit eerder te agenderen op de 

gemeenteraad. Het kon misschien wel eerder op het college gebracht worden. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 

13.03.2018 om aan te sluiten bij het “Openbaar Ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen 2”. 

Art. 2 

Het schoolbestuur sluit met de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute aan bij het “Openbaar 

Ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen 2”. 

 

3.  Goedkeuren van de rekening van scholengemeenschap "Meetjesland" - schooljaar 2016/2017. 

Bevoegdheid 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42 en 43§2. 

Wetten en Reglementen 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 28. 

 Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 9. 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 26.06.2014 houdende verlengen van scholengemeenschap 

“Meetjesland” voor de periode van 2014-2020 in de vorm van een interlokale vereniging. 

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 27.11.2014 houdende goedkeuren van het huishoudelijk reglement 

van scholengemeenschap “Meetjesland”. 
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 Schepencollegebeslissing dd. 31.10.2017 houdende goedkeuren van het jaarverslag 2016/2017 

“Samen maken we ons sterker” van scholengemeenschap “Meetjesland”. 

 Gemeenteraadsbesluit dd. 30.11.2017 houdende verdagen goedkeuren van de rekening van 

scholengemeenschap “Meetjesland”. 

 Schrijven van dhr. Manu Buysse, directie-coördinatie van scholengemeenschap “Meetjesland”. 

 Schepencollegebeslissing dd. 20.03.2018 houdende intrekken schepencollegebeslissing van 

31.10.2017 en goedkeuren van de nieuwe versie van het jaarverslag 2016/2017 “Samen maken 

we ons sterker” van scholengemeenschap “Meetjesland”. 

 Nieuwe versie dd. 20.02.2018 van het jaarverslag “Samen maken we ons sterker” van 

scholengemeenschap “Meetjesland”. 

Verantwoording 

 Scholengemeenschap “Meetjesland” is een interlokale vereniging en de gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten dienen de rekening van een interlokale vereniging goed te keuren. 

 Naar aanleiding van de opmerkingen, gemaakt in de gemeenteraad van 30.11.2017, werd in het 

beheersorgaan van 20.02.2018 een nieuwe versie van het jaarverslag 2016/2017 “Samen maken 

we ons sterker” opgemaakt. 

 Het totaal van de uitgaven in de begroting is €7.515,30, het bedrag van benodigdheden voor 

technisch gebruik is €700 in plaats van €600, dit was een tikfout. 

 Het totaal van de inkomsten in het financieel verslag is €10.541,20 en niet €10.540,70, dit was 

een rekenfout. 

 Het totaal van de uitgaven in het financieel verslag is €10.596,21 en niet €10.595,41, dit was een 

rekenfout. 

 Bijgevolg is ook het negatief saldo aangepast naar €55,01. 

 In de begroting werden 2 bijdragen als inkomsten van de provincie Oost-Vlaanderen opgenomen. 

Door de samenvoeging van het provinciaal onderwijs (Provinciale School voor Buitengewoon 

Lager Onderwijs De Zonnewijzer Eeklo en Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs De 

Zeppelin Zelzate) moet, volgens het huishoudelijk reglement, slechts één maal de bijdrage 

betaald worden. Per vergissing werd 2 x de bijdrage voorzien. Dit werd verkeerdelijk 

overgenomen van de voorbije jaren. Het feit dat het financieel verslag afwijkt van de opgenomen 

begroting kan. Een begroting is een leidraad om uitgaven en inkomsten te voorzien. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De nieuwe versie van de rekening van scholengemeenschap “Meetjesland” 2016/2017, zoals in 

bijlage toegevoegd, wordt goedgekeurd. 

 

4.  Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag 2017 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse 

Burensportdienst. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42 
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Verwijzingsdocumenten 

 Resultatenrekening MBSD 2017 

 Budget MBSD 2017 

 Balans MBSD 2017 

 Uitgaven en inkomsten MBSD 2017 

 Verslag nazicht der rekeningen 2017 

 Jaarverslag MBSD 2017 

 Verslag Algemene Vergadering MBSD Sint-Laureins dd. 20.02.2018 

 Begroting MBSD 2018 

Verantwoording 

 Op de algemene vergadering van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst 

(MBSD) werden het programma en het budget voor het huidige werkjaar 2018 goedgekeurd, het 

jaarverslag 2017 goedgekeurd en de jaarrekening 2017 voorlopig vastgesteld. 

 De jaarrekening is echter pas goedgekeurd als alle gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten ze bij gewone meerderheid goedkeuren. 

 Samen met de jaarrekening 2017 moet ook het jaarverslag 2017 ter goedkeuring voorgelegd 

worden aan de deelnemende gemeenten. 

Tussenkomsten 

 De N-VA-fractie merkt op dat ongeveer 1/3e van de leden niet aanwezig waren op de algemene 

vergadering. Veel schepenen van sport hebben zich laten verontschuldigen. Is daar een reden 

voor? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat onze schepen van sport ook 

verontschuldigd was omwille van andere verplichtingen in het kader van haar functie. Het college 

heeft geen uitleg waarom er zoveel leden verontschuldigd waren en zal dit navragen bij de 

administratie van de burensportdienst. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2017 van de Meetjeslandse Burensportdienst goed. 

Art. 2 

De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2017 van de Meetjeslandse Burensportdienst goed.  

 

5.  Goedkeuren statuten trekkersgroep FairTradeGemeente. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42. 

Verwijzingsdocumenten 

 Statuten titel FairTradeGemeente. 
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Verantwoording 

 De trekkersgroep Titel FairTradeGemeente waakt over de titel FairTradeGemeente. 

 FairTradeGemeente is een campagne die verschillende actoren in een gemeente samenbrengt 

rond het thema eerlijke handel en lokale consumptie en productie van duurzame 

voedingsproducten.  

 Deze trekkersgroep ontvangt jaarlijks 1 000 euro subsidies. Dit bedrag wordt nog gestort op de 

rekening van de adviesraad GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en 

solidariteit.) Om deze 2 actoren gescheiden te houden wordt geopteerd om een aparte rekening 

te openen. Hiervoor worden best statuten opgemaakt. 

 De GROS verschilt van de FairTradeGemeente. FairTradeGemeente is meer dan enkel eerlijke 

handel, het gaat ook vooral over duurzaamheid, lokale consumptie en korte ketenproductie. 

Vandaar dat geopperd wordt om deze te splitsen. 

 Voorzitter: Tinne Van Doninck en penningmeester: Raymond Verdoolaege 

Tussenkomsten 

 De CD&V-fractie vraagt zich af welke hoedanigheid of rechtsvorm deze trekkersgroep 

FairTradeGemeente zal aannemen? De werking van andere adviesraden is decretaal bepaald.  

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit als een apart adviesorgaan of een 

werkgroep moet worden aanzien. De statuten zijn opgemaakt naar analogie van de GROS. 

 CD&V vraagt zich af of er voor een werkgroep of feitelijke vereniging statuten moeten worden 

goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Het college van burgemeester en schepenen zal eerst vragen aan deze trekkersgroep 

FairTradeGemeente welke hoedanigheid zij wensen aan te nemen en zal dit verder juridisch 

onderzoeken. 

 De voorzitter stelt voor om dit punt te verdagen naar een volgende zitting. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het agendapunt, goedkeuren statuten van de trekkersgroep FairTradeGemeente in Assenede, wordt 

verdaagd. 

 

6.  Definitieve straatnaamgeving project Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen 

aan de Sportstraat te Assenede: Sint-Pietershof. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2015, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 28.01.1977 en latere wijzigingen houdende bescherming van de namen van de 

openbare wegen en pleinen. 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen. 
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Verwijzingsdocumenten 

 Gemeentelijk schrijven van 01.12.2017 aan het Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ 

houdende verzoek om advies. 

 Schrijven van Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ van 03.01.2018, met voorstellen 

straatnaam. 

 Princiepsbeslissing van de gemeenteraad van 25.01.2018 met als voorstel : Sint-Pietershof. 

 Gemeentelijk schrijven van 31.01.2018 aan de gemeentelijke cultuurraad houdende verzoek om 

advies. 

 Schrijven van de cultuurraad van 21.02.2018, met voorstel straatnaam. 

 Bekendmaking openbaar onderzoek. 

 Proces-verbaal van sluiting openbaar onderzoek dd. 02.03.2018. 

 Plan met aanduiding straat en met toe te kennen huisnummers. 

Verantwoording 

 Er werd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd door de Meetjeslandse 

Bouwmaatschappij voor Volkswoningen, Stationsstraat 58, 9900 Eeklo, voor het bouwen van 8 

sociale koopwoningen aan de Sportstraat te Assenede. 

 Het ganse project omvat naast het bouwen van woningen, tevens het aanleggen van een weg. 

 Het toekennen van een naam voor deze nieuwe weg dringt zich op. De weg situeert zich als 

zijstraat van de Sportstraat te Assenede, tussen de huisnummers 4 en 4a. 

 De straat situeert zich op gronden gelegen te 9960 Assenede, aan de Sportstraat, kadastraal 

gekend onder Sie E 360 k,l. 

 Advies Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ ontvangen op 03.01.2018 met volgend 

voorstel: 

“- Voorstel 1: Chiroplein 

De nieuwe straat komt op een plaats waar tientallen jaren lang het Chiroplein heeft 

gelegen. De mensen in de buurt spreken nu nog altijd van Chiroplein als ze het over 

deze plaats hebben. 

- Voorstel 2: Sint-Pietershof 

De nieuwe straat ligt net naast het Gemeenschapscentrum ‘De Bijenkorf’, vroeger 

gekend als de parochiezaal Sint-Pietershof. Deze straatnaam verwijst naar deze zaal.” 

 In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 09.01.2018 werd voorgesteld om 

te kiezen voor volgende naam: 

Sint-Pietershof. 

 In zitting van de gemeenteraad van 25.01.2018 werd principieel ‘Sint-Pietershof’ goedgekeurd. 

 Het openbaar onderzoek dat werd ingericht van 01.02.2018 tot en met 02.03.2018, zonder 

opmerkingen. 

 Advies cultuurraad van 21.02.2018: 

“Het bestuur van de cultuurraad boog zich over de adviesvraag omtrent de straatnaamgeving te 

Assenede, gelegen aan de Sportstraat. 

Het bestuur komt tot onderstaand advies.  

De straatnaam zoals door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad 

voorgesteld (op advies van heemkundig genootschap ‘de Twee Ambachten’) wordt door het 

bestuur van de cultuurraad goed bevonden.  

Concreet gaat het om het voorstel om de straat de naam Sint-Pietershof te geven.  
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In de veronderstelling hiermee voldoende informatie bezorgd te hebben, hoopt het bestuur van 

de cultuurraad dat het college van burgemeester en schepenen dit advies kan volgen.” 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Als officiële straatnaam voor de nieuwe weg ter hoogte van het project van de Meetjeslandse 

Bouwmaatschappij voor Volkswoningen, Stationsstraat 58, 9900 Eeklo, voor percelen, kadastraal 

gekend onder Sie C 360 k, l, tussen huisnummers 4 en 4a aan de Sportstraat te Assenede, wordt 

definitief voorgesteld: Sint-Pietershof. 

 

7.  Goedkeuren van de overeenkomst voor de overname van bomen en het plantrecht in de 

Antwerpse Heirweg en Abdijstraat. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet 15.07.2005. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het schrijven van Arlette De Guchtenaere, Antwerpse Heirweg 1A, 9968 Oosteeklo met de vraag 

tot de overname van 16 bomen langs de Antwerpse Heirweg en 16 bomen langs de kant van de 

Abdijstraat. 

 De overeenkomst voor de overname van bomen en het plantrecht langs de percelen gelegen in 

de Antwerpse Heirweg en Abdijstraat, kadastraal gekend als Assenede, 2de afdeling, sectie C, 

nummer 677/B en 678/E. 

Verantwoording 

 De eigenaars geven aan dat zij de bomen ter hoogte van hun percelen wensen af te staan aan de 

gemeente. 

 Het college heeft beslist om de bomen over te nemen. 

 Het betreft een kosteloze overname. 

 De overname van het plantrecht gebeurt voor algemeen nut, om deze beplanting op te nemen in 

het openbaar groen van de gemeente en te zorgen voor een coherent beheer wat betreft het 

onderhoud. 

 De bomen in de Antwerpse Heirweg zijn opgenomen in het beschermingsbesluit van Onroerend 

Erfgoed. Voor het onderhoud kan een toelage verkregen worden bij de opmaak van een 

beheerplan.  

Tussenkomsten 

 CD&V stelt vast op het plan dat het maar over de overname van een deel van de bomenrij gaat. 

Het andere deel blijft privé-eigendom. Wat is hiervan de reden? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de eigenaar de vraag heeft gesteld 

om maar een deel over te nemen. Ondertussen is er voor het deel dat privé blijft wel een 

aanvraag binnengekomen om deze bomen te kandelaren. Het college heeft dit geweigerd. 
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 N-VA heeft een vraag niet over dit concrete dossier maar wel over dit gebied. N-VA vraagt zich 

af of de werken in het spaarbekken, waar de tweede kom volledig moet leeggemaakt worden, 

geen nadelige invloed zal hebben op de natuur in de omgeving. Indien te grote hoeveelheden 

worden opgepompt kan dit droogte veroorzaken, zeker in het zomerseizoen. Heeft het college al 

de vraag gekregen om water te mogen oppompen? Indien niet, vraagt N-VA aan het college om 

hiervoor attent te zijn als deze vraag zou binnenkomen. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er tot op heden geen vraag is 

binnengekomen. Als er een aanvraag komt zal dit aandachtig bekeken worden. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeente gaat over tot de kosteloze overname van de bomen en het plantrecht langs de 

percelen in de Antwerpse Heirweg en Abdijstraat,  kadastraal gekend als Assenede, 2de afdeling, 

Sectie C, 677/B en 678/E.  

Art. 2 

De overeenkomst tussen Arlette De Guchtenaere, Antwerpse Heirweg 1A, 9968 Assenede en de 

gemeente Assenede over de overname van bomen en het plantrecht langs de percelen gelegen in de 

Antwerpse Heirweg en de Abdijstraat, kadastraal gekend als Assenede, 2de afdeling, Sectie C, 

nummer 677/B en 678/E wordt goedgekeurd. 

 

8.  Aanvraag tot samenvoeging van de parochie O.L.V.Onbevlekt Ontvangen met de parochie O.L.V. 

Hemelvaart Assenede - Aanvraag wijziging gebiedsomschrijving parochie O.L.V. Onbevlekt 

Ontvangen en St.Jan-Baptist (gemeente Assenede en St.Laureins) - Vraag om advies. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42 en 43 § 3. 

Wetten en Reglementen 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.09.2005, art. 7/2§2 en 7/5§2 houdende vaststelling 

van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de 

erkende erediensten.  

 Het Bisschoppelijk decreet houdende opheffing parochie + fusie. 

 Het Bisschoppelijk decreet houdende onttrekking aan de eredienst kerk. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 07.12.2017. 

 Het gunstig advies van de kerkfabriek O.L.V.Onbevlekt te ’s Gravenjansdijk voor een 

samenvoeging met de samenvoeging O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde. 

 De beschrijving van het grondgebied samengevoegd Eredienstbestuur. 

 Het schrijven van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart Bassevelde houdende kennisname van 

het pastoraal plan voor de parochies en van het kerkenbeleidsplan in de gemeente Assenede. 

 De staat houdende vermogen en inventaris parochie waarmee samenvoeging is voorzien. 
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 De staat houdende vermogen in inventaris van de op te heffen parochie. 

 Het advies van de kerkfabriek betreffende parochie te wijzigen grens. 

 Het advies van de Priesterraad – beslissing Bisschop. 

 De motivering van de aanvrager voor de wijziging. 

 De beschrijving van de oorspronkelijke toestand en de voorgestelde wijziging. 

 De opgave gemeenten die bijdragen tot het budget met verdeelsleutel. 

Verantwoording 

 Het Bisdom heeft een gemotiveerde aanvraag ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur 

betreffende de in aanhef vermelde dossiers. 

 Het Agentschap Binnenlands Bestuur verzoekt de gemeente om een advies hierover te bezorgen. 

 Dit verzoek dient geadviseerd te worden door de gemeenteraad. 

Tussenkomsten  

 CD&V merkt op dat er een effectendossier is opgenomen in de inventaris van parochie O.L.V. 

Onbevlekt Landsdijk. Wat zal daarmee gebeuren? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit effectendossier mee wordt 

overgedragen naar de parochie O.L.V. Hemelvaart Bassevelde. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad verleent gunstig advies met  betrekking tot de aanvraag tot samenvoeging van de 

parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen met de parochie O.L.V. Hemelvaart, gelegen binnen dezelfde 

gemeente Assenede. 

Art. 2 

De gemeenteraad verleent gunstig advies met betrekking tot de aanvraag houdende wijziging 

gebiedsomschrijving parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen en St. Jan-Baptist, gelegen binnen de 

gemeenten Assenede en Sint-Laureins. 

 

9.  Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) ‘De Basseveldse nacht van de Ambiance’ 

op 27.04.2018 en Switched fuif te Bassevelde dd. 28.04.2018. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 De wet van 31.12.1963 en de wet van 28.03.2003 betreffende de civiele bescherming. 

 De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid. 

 Het KB van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26.10.2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30.03.2009 betreffende het algemeen nood- en 

interventieplan van de Provinciegouverneur. 



  

42 

 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30.03.2009 betreffende de goedkeuring van de 

provinciale nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30.03.2009 betreffende de disciplines. 

 De omzendbrief van 10.12.1987 betreffende de ordehandhaving. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het Bijzonder Nood- en Interventieplan ‘De Basseveldse nacht van de ambiance’ op 27.04.2018 en 

‘Switched fuif’ te Bassevelde op 28.04.2018.  

 Nota van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum van 

01.02.2011 betreffende goedkeuring van NIP – Reikwijdte en aanvaarding door de gemeenteraad. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2008 houdende aanvaarding van het gemeentelijk algemeen 

nood- en interventieplan Assenede. 

Verantwoording 

 De opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan is aangewezen naar aanleiding van de ‘De 

Basseveldse nacht van de ambiance’ op 27.04.2018 en de ‘Switched fuif’  te Bassevelde op 

28.04.2018. 

 Dit BNIP moet goedgekeurd worden door de veiligheidscel, aanvaard worden door de 

gemeenteraad, en in laatste instantie goedgekeurd worden door de Provinciegouverneur.  

Tussenkomsten  

 Het college van burgemeester en schepenen geeft een toelichting bij het dossier en merkt op dat 

dit BNIP niet enkel voor de zaterdagactiviteit (Switched), maar ook voor de vrijdagactiviteit  

(De Basseveldse nacht van de ambiance) is opgemaakt. Dit is te zien op pagina 20-21 van het 

BNIP. 

 CD&V merkt op dat de titel en het voorblad enkel over Switched op zaterdag 28.04.2018 spreekt. 

De voorzitter stelt voor de activiteit 'De Basseveldse nacht van de ambiance' op 27.04.2018 toe te          

voegen aan de titel en inhoud van het besluit en op het document zelf. Het document wordt met 

deze aanpassingen ter stemming voorgelegd. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1  

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt naar aanleiding van ‘De Basseveldse nacht van de 

ambiance’ op 27.04.2018 en de ‘Switched fuif’ te Bassevelde op 28.04.2018 wordt aanvaard. 

Art.2 

Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP  ‘De Basseveldse nacht van de 

ambiance’ op 27.04.2018 en ‘Switched fuif’  te Bassevelde wordt overgemaakt aan de 

Provinciegouverneur. 
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10.  Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Hot Shot Party - KLJ Assenede te 

Assenede op 07.04.2018.  

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 De wet van 31.12.1963 en de wet van 28.03.2003 betreffende de civiele bescherming. 

 De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid. 

 Het KB van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26.10.2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30.03.2009 betreffende het algemeen nood- en 

interventieplan van de Provinciegouverneur. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30.03.2009 betreffende de goedkeuring van de 

provinciale nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30.03.2009 betreffende de disciplines. 

 De omzendbrief van 10.12.1987 betreffende de ordehandhaving. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Hot Shot party – KLJ Assenede te Assenede op 

07.04.2018.  

 Nota van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum van 

01.02.2011 betreffende goedkeuring van NIP – Reikwijdte en aanvaarding door de gemeenteraad. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2008 houdende aanvaarding van het gemeentelijk algemeen 

nood- en interventieplan Assenede. 

Verantwoording 

 De opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan is aangewezen naar aanleiding van de Hot 

Shot party – KLJ Assenede te Assenede op 07.04.2018. 

 Dit BNIP moet goedgekeurd worden door de veiligheidscel, aanvaard worden door de 

gemeenteraad, en in laatste instantie goedgekeurd worden door de Provinciegouverneur.  

Tussenkomsten  

 Het college van burgemeester en schepenen heeft vastgesteld dat een aantal 

verkeersmaatregelen in 7.7 van het BNIP op pagina 50 en 51 verkeerd vermeld staan. De juiste 

vermelding is bij het begin van de zitting aan alle raadleden overgemaakt, samen met een 

ontbrekend dossierstuk Collegebesluit van 13.03.2018, Vrije Tijd – Hot Shot Party 07.04.2018. 

Het dossier en het BNIP dat ter stemming voorligt wordt op die manier aangepast. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1  

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt naar aanleiding van de Hot Shot party – KLJ 

Assenede te Assenede op 07.04.2018 wordt aanvaard. 
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Art.2 

Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP ‘Hot Shot party - KLJ Assenede’ 

wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur. 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

 

 

F. Willems Ph. De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 


