
 

Schepencollege van 05.02.2019 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Chantal Bobelijn 

Schepenen 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

  

Peter Van Staveren 

Algemeen directeur wnd. voor agendapunt 23. , 66. , 67. , 68. , 69. , 70.  

Verontschuldigd 

Alex Meulebroeck, Hilde Baetsle 

Schepenen 

Afwezig 

Frederik Willems 

Algemeen directeur afwezig voor agendapunt 23. , 66. , 67. , 68. , 69. , 70.  
 

1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

2.  Lokaal Regenboogbeleid 
Holebi Spirit vraag de gemeente Assenede werk te maken van een lokaal Regenboogbeleid.  

3.  Receptie carnaval 
Praktische zaken voor receptie carnaval 

4.  AED-toestel voetbal Bassevelde 
Onderhoud AED-toestel voetbal Bassevelde 

5.  Gsm's 
Overzicht gsm's gemeentepersoneel 

6.  GSM voor Kristl Ingels 
Aankoop gsm voor Kristl Ingels 

7.  Maaien graspleinen - Goedkeuren verlengen met 1 jaar - dienstjaar 2019. 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgend college. 

8.  Snoeien houtachtige gewassen, vellen van hoogstammige bomen, uitfrezen 

boomstronken. Goedkeuren bestek, gunningwijze en voorstel aan te schrijven firma's. 
Ieder jaar dient men over te gaan tot het snoeien van houtachtige gewassen, vellen van 

hoogstammige bomen en uitfrezen van boomstronken. In dit verband dient een prijsvraag 

georganiseerd te worden en moeten verschillende firma's aangeschreven worden voor het uitvoeren 

van de opdracht en dit volgens het opgemaakte bestek. 

9.  Aankoop columbariumnissen op de begraafplaats Landsdijk Bassevelde. Goedkeuren 

bijzonder bestek, gunningwijze en voorstel aan te schrijven firma's. 
Op de begraafplaats Landsdijk Bassevelde is de piramide dringend aan vervanging toe en dient 

vervangen te worden door columbariumnissen. 

10.  Verbouwing Bibliotheek - Goedkeuren gunningsverslag uitvoering. 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgend college. 



  

11.  Kapelledreef 2 - Herstel dak - offerte.  
Kapelledreef 2 - Herstel dak - We kregen een offerte voor het herstel van het dak. Uitleg over wat dit 

juist inhoudt. 

12.  Verbouwing bibliotheek - Verslag overleg 15.01.2019. 
Verbouwing bibliotheek - Verslag overleg 15.01.2019. - Overlopen van inschrijvers. 

13.  Gemeentelijke gracht - Kraaigemstraat 35 te Bassevelde : stand van zaken 
Stand van zaken over het dichtrijden van gemeentelijke gracht in de Kraaigemstraat ter hoogte van 

huisnummer 35 te Bassevelde 

14.  Fluvius - Stand van zaken betreffende het verplaatsen van elektriciteitspalen in de 

Krekelmijt. 
Tijdens de storm van 18.01.2018 waaide in de Krekelmijt te Bassevelde een elektriciteitspaal om. Een 

aantal palen in de straat verzakken omdat ze staan ingepland naast de gracht. Het college heeft in de 

zitting van 20.02.2018 beslist om het probleem permanent op te lossen door vijf achtereenvolgende 

palen naar de overkant van de weg te verplaatsen. Op vraag van een inwoner werden de werken 

uitgesteld tot na het rooien van de populieren aan huisnummer 10. Nu dat gebeurd is, kunnen de 

werken ingepland worden. 

15.  Generale Vrije Polders - Goedkeuren afrekening voor het uitvoeren van 

onderhoudswerken en waterlopen van de 3de categorie voor het dienstjaar 2018. 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgend college. 

16.  Splitsen eigendommen Holleken 25 Assenede 
Splitsen eigendommen Holleken 25 Assenede 

17.  Splitsen eigendommen Hazelarenhoek 5 Bassevelde 
Splitsen eigendommen Hazelarenhoek 5 Bassevelde 

18.  Omgevingsvergunning Oost Tim Staakstraat 38B Assenede 
Bijstellen van een verkavelingsvergunning - wijzigen van een kavelgrens 

19.  Aktename melding Haerinck Nico Speltreep 17 Assenede 
Plaatsen van een veranda 

20.  Omgevingsvergunning Allonsius Danny Oosteeklo-dorp 87 Oosteeklo 
Uitbreiden magazijn en renovatie bestaande berging 

21.  RUP site ECA Leegstraat overleg opmaak scopingnota. 
Prikken van een datum voor een overleg over de opmaak van een scopingnota voor het RUP site ECA 

Leegstraat. 

22.  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. Halfvastenstoet 219 te Oosteeklo op 29, 30, 31 maart 2019. 
Er wordt een geluidsafwijking toegestaan voor de halfvastenstoet te Oosteeklo, Oosteeklodorp op 

29,30,31 maart 2019. 

23.  Schrappen van risicogrond - Michielsenstraat 8  
Beslissing over de gemotiveerde verklaring om kadastraal perceel 1240 E, sectie E, Afd. 1 

(Michielsenstraat 8) te schrappen uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden omdat er op dit 

perceel geen risico-activiteiten hebben plaatsgevonden. 

24.  Bomen Notelaarsbrug 
Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe brug over het Leopoldskanaal werden 3 notelaars 

gerooid. Deze bomen moeten terug aangeplant worden.  

25.  Departement Omgeving - Vaststelling overtreding, Veldstraat 12 



  

Door de toezichthouder bij de afdeling Handhaving werd op 22.01.2019 een PV opgemaakt niet-

naleving van de milieuhygiënewetgeving te Assenede, Veldstraat 12. 

26.  Belfius - Afspraak i.v.m. digitalisering cadeaubonnen en mobiliteitsplatform met 

stimulans aan lokale handel op 28.02.2019 in het gemeentehuis. 
Naar aanleiding van de ‘Smart Belgium Awards’ ontwikkelde Belfius via zijn innovatielab The Studio 

een mobiliteitsplatform voor scholen en gemeenten. Het doel van het project is om leerlingen te 

motiveren om met de fiets of te voet naar school te komen en zo hun CO2-uitstoot te verminderen. 

De leerlingen kunnen virtuele munten verdienen waarmee ze bij lokale handelaars kunnen betalen. 

De afspraak gaat door op XXX in het gemeentehuis. 

27.  Vlaamse Landmaatschappij - schending van toezichtsrechten - Dirk Van Remoortel, 

Beekstraat 114, 9968 Bassevelde 
Bij terreincontrole van de toezichthouders van de mestbank op 28.01.2019 werd een schending van 

toezichtsrechten vastgesteld te 9968 Bassevelde, Beekstraat 114. 

28.  Advies omgevingsvergunning Matthys-Isabellahoeve Doodhoek 23 Bassevelde 
Sloop van 2 stallen en bouwen nieuwe melkveestal 

29.  Goedkeuren van het Riopact-takenpakket 2019 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgend college. 

30.  Verbindingsriolering Trieststraat - Oude Gentweg 
Goedkeuren van de definitieve oplevering voor het project Verbindingsriolering Trieststraat - Oude 

Gentweg. 

31.  Rechtszaak Diederikstraat 5 
toelichting mbt de rechtszaak Diederikstraat.  

32.  Verkeersveiligheidswerken Staakstraat 
Nieuwe afspraak vergadering verkeersveiligheidswerken Staakstraat. 

33.  Verkaveling Molenstraat (Keure- en Baljuwstraat)  
bespreking van de voorwaarden voor de definitieve oplevering. 

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

bespreking.  

35.  Rioleringsprojecten Assenede 
presentatie van Aquafin mbt de lopende Rioleringsprojecten in Assenede. 

36.  Vario-dag 2019 
Uitnodiging voor deelname aan de Vlario-dag 2019 

37.  Kapellestraat - vraag voor kosteloze overname dijkgronden. 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgend college. 

38.  Groenendijkstraat - melding te snel rijdende voertuigen. 

39.  Kruispunt Molenstraat - Brouwershofstraat . 
Er wordt niet op de vraag ingegaan. 

40.  Werken aan brug over N49 ter hoogte van de Stroomstraat - meldingen. 

41.  Mobiliteit op het platteland. 

42.  Signalisatievergunning - Kloosterstraat ter hoogte van Markt 1. 

43.  Signalisatievergunning - Kasteelstraat 26 bus 2. 

44.  Signalisatievergunning - Sint-Andrieslaan 6 en 8 

45.  Signalisatievergunning Dorp 7-9 - parkeerverbod. 

46.  Signalisatievergunning - Brouwershofstraat voor het plaatsen van een bouwlift. 



  

47.  Signalisatievergunning Leegstraat 1 - sleufwerken. 

48.  Signalisatievergunning - Markt 13 - wijziging uitvoeringstermijn. 

49.  Signalisatievergunning - Moestuinstraat 23. 

50.  Signalisatievergunning - Trieststraat 32A2 - parkeerverbod. 

51.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross 

Bijsterveld in Oosteeklo op 23 en 24.03.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross Bijsterveld in Oosteeklo op 23 

en 24.03.2019 

52.  Grafconcessies. 
Grafconcessies. 

53.  Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

54.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 116 tot en met nr. 145 

55.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

56.  Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 
Kennisneming beslissing Algemeen Directeur ikv dagelijks personeelsbeheer - Toekennen verlenging 

loopbaanvermindering met 1/5 aan een voltijds statutair meewerkend ploegbaas. 

Loopbaanvermindering ikv verlenen medische bijstand.  

57.  Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een deeltijdse 

contractuele functie van technisch beambte (E-niveau) voor onbepaalde duur.  
Voor het onderhoud van de Bass'cul werd een deeltijdse contractuele functie van technisch beambte 

openverklaard. Voor deelname aan de selectieprocedure is het noodzakelijk de ingediende 

kandidaturen geldig te verklaren.  

58.  Bezoek aan gemeenteschool te Bassevelde door oud-leerlingen 
vraag van oud-leerlingen om de gemeenteschool te mogen bezoeken op 23.03.2019 

59.  Voordragen van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van OVSG 
er kan een kandidaat voorgedragen worden voor de raad van bestuur van OVSG, die moet lid zijn van 

de algemene vergadering 

60.  Omschakelen middagtoezicht bij de gemeenteschool te Bassevelde van wijkwerken 

naar vrijwilligerswerk 
vanaf januari kan het middagtoezicht bij de gemeenteschool te Bassevelde geen gebruik meer maken 

van wijkwerk-cheques en zou het via het systeem vrijwilligerswerk gebeuren 

61.  Bruikleen Asseneedse reuzen zaterdag 27 april 2019 
Bespreking 

62.  Deelname sportdienst campagne #sportersbelevenmeer 
Sportdienst neemt opnieuw deel aan de campagne sporters beleven meer van Sport Vlaanderen. 

63.  14de Koude Neuzentocht  23.02.2019. 
14de Koude Neuzentocht 23.02.2019 

64.  14de Bloesemtocht Meetjesland Maak het Mee 20.04.2019. 
14de Bloesemtocht Meetjesland Maak het Mee 20.04.2019 

65.  Vraag Oxfam Solidariteit - aanvraag tot fondsenwerving in 2019 
Vraag van Oxfam Solidariteit naar toestemming tot fondsenwerving in 2019. 



  

66.  De Watergroep - Uitbreiding drinkwaterdistributienet voor private verkaveling in de 

Vliet te Boekhoute. 
Het college wordt in kennis gesteld van de plannen van De Watergroep voor de uitbreiding van het 

waterleidingnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Vliet tussen huisnummers 21-25 

te Assenede. Het gemeentebestuur dient één exemplaar van het plan door te sturen naar de 

brandweer. 

67.  Fluvius - Kennisgeving voor het inlussen van klantcabine 6231 "Goethals" in de 

Veldstraat te Oosteeklo. 
Het college wordt in kennis gesteld van de geplande werken van Fluvius (Eandis) volgens het plan in 

bijlage. Het betreft het inlussen van klantcabine 6231 "Goethals" ter hoogte van Veldstraat 12 te 

Oosteeklo. Het college geeft een positief advies. 

68.  Overzicht van de acties die we vanuit de gemeente organiseren in het kader van 

Dikketruiendag op dinsdag 12.02.2019. 
De gemeente organiseert een aantal acties in het kader van Dikketruiendag op dinsdag 12.02.2019 

en gedurende de maand februari. Het thema van Dikketruiendag dit jaar is de 'klimaatflandriens'. Dit 

zijn Vlamingen die elke dag door weer en wind met de fiets naar het werk of de school fietsen. 

69.  Signalisatievergunning - Bolderstraat 

70.  Fair Trade Gemeente: statuten. 
 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

Frederik Willems Philippe De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


