
  

Schepencollege van 19.03.2019 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

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

Schepenen 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

Verontschuldigd 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter verontschuldigd voor agendapunt 80 t/m 85  

  

David Vercauteren 

Schepen verontschuldigd voor agendapunt 24. , 25. , 26. , 27.  

  

Hilde Baetsle 

Schepen verontschuldigd voor agendapunt 13 tot en met 90.  

 

1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 
De redactie van de notulen van het schepencollege dd. 05.03.2019 wordt goedgekeurd. 

2.  Definitief voorstel van de volledige agenda van de gemeenteraad van 28.03.2019. 
Het definitief voorstel van de agenda voor de gemeenteraad van 28.03.2019 wordt aan de voorzitter 

voorgelegd. 

3.  Definitief voorstel van de agendapunten van het secretariaat voor de gemeenteraad 

van 28.03.20190 
Er wordt een definitief voorstel van de agendapunten van het secretariaat voor de gemeenteraad 

van 28.03.2019 voorgelegd. 

4.  Gemeentehuis - Akoestische studie - Goedkeuren offerte. 
Goedkeuren offerte via het milieucontract. 

5.  Belijningswerken 2019 - goedkeuren gunningsvoorwaarden en aan te schrijven firma's 

6.  Schoenen gemeenschapswacht 
Het punt wordt verdaagd. 

7.  Aanvraag gebruik gemeentelijke locatie door Dancepoint 

8.  Gebouw Kapelledreef 2 - Voorstellen herstel dak. 

9.  Herstel voertuig 1 GTB918 

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

13.04.2019. 
Naar aanleiding van de Hot Shot Party te Assenede op 13.04.2019 moet er een Bijzonder Nood- en 

Interventieplan worden opgemaakt. Dit plan voorziet de nodige acties en maatregelen die genomen 

moeten worden bij een eventuele calamiteit. 

 



  

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

27.04.2019. 
Naar aanleiding van de Switched fuif  te Bassevelde op 27.04.2019 moet er een Bijzonder Nood- en 

Interventieplan worden opgemaakt. Dit plan voorziet de nodige acties en maatregelen die genomen 

moeten worden bij een eventuele calamiteit. 

12.  Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Nacht van de Ambiance te 

Bassevelde op 26.04.2019. 
Naar aanleiding van de Nacht van de Ambiance  te Bassevelde op 26.04.2019 moet er een Bijzonder 

Nood- en Interventieplan worden opgemaakt. Dit plan voorziet de nodige acties en maatregelen die 

genomen moeten worden bij een eventuele calamiteit. 

13.  School Bassevelde - Herstellen Balk - Goedkeuren vorderingsstaat voor gemeenteraad. 

14.  Verkiezingen 26 mei 2019 - afbreken stemlokalen 

15.  Splitsen eigendommen Poeldijkstraat 12 Assenede 
Splitsen eigendommen Poeldijkstraat 12 Assenede 

16.  Splitsen eigendommen Heremietstraat en Heideveld Assenede 
Splitsen eigendommen Heremietstraat en Heideveld Assenede 

17.  Indienen projectvoorstel intergemeentelijk beleidsplan ruimte. 
Beslissing tot het indienen van een projectvoorstel bij het departement Omgeving voor het opmaken 

van een intergemeentelijk beleidsplan ruimte samen met de gemeente Sint-Laureins. 

18.  Splitsen eigendommen Groenendijkstr. 51 Assenede 
Splitsen eigendommen Groenendijkstr. 51Assenede 

19.  Omgevingsvergunning Antwerpse Heirweg Oosteeklo 
Rooien van bomen - weigering 

20.  Omgevingsvergunning Noorddijk 6 Boekhoute 
Slopen schuur/berging en plaatsen nieuwe loods/berging. 

21.  Omgevingsvergunning Karnemelkstraat 13 Assenede 
Bouwen van een woning mèt afwijking. 

22.  Ingesteld beroep tegen weigering Bekputstraat zn Bassevelde. 
Er werd beroep ingesteld tegen de weigeringsbeslissing voor het ontbossen van een terrein. Het 

college gaat niet in op de mogelijkheid om gehoord te worden. 

23.  Verdaagd dossier vastgoedvraag inzake rooilijn Staakstraat 96 
Zal er afstand van meerwaarde gevraagd worden bij verbouwing van een woning getroffen door de 

rooilijn ? 

24.  RUP site ECA Leegstraat - opmaak scopingnota. 
dit punt wordt verdaagd. 

25.  Beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen - vraag tussenkomst. 
Vraag of het college wenst tussen te komen in beroepsprocedure bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen inzake Hoogstraat 5 - bus 3 Assenede 

26.  Principieel standpunt bijkomende parkeerplaats Oostmolenstraat 20. 
Vraag naar principieel standpunt van het college voor de aanleg van een bijkomende parkeerplaats in 

de voortuinstrook. 

27.  Ingesteld beroep tegen weigering Diederikstraat 7-9 Assenede 
Kennisgeving ingesteld beroep tegen weigeringsbeslissing voor de bouw van een meergezinswoning 

(18 entiteiten) na sloop bestaande bebouwing. 



  

28.  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. Flanders Shopper Bash te Boekhoute, Otegemstraat 9 van 17.05.2019 tot 

19.05.2019. 
Door het schepencollege wordt een geluidsafwijking toegestaan n.a.v. Flanders Shopper Bash te 

9961 Boekhoute, Otegemstraat 9 van 17.05.2019 tot 21.05.2019. 

29.  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. 
Door het schepencollege wordt een afwijking van geluidsnormen toegestaan voor het organiseren 

van Lester square te Bassevelde, Blokmeersstraat 8 op 11.05.2019. 

30.  advies schepencollege 
Het schepencollege geeft gunstig advies voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een 

rundveehouderij te Assenede, Molenbosstraat 41. 

31.  Recyclagepark - verplaatsen toegangszuil 
Goedkeuren van de factuur voor het verplaatsen van de toegangszuil op het recyclagepark. 

32.  Schrappen van risicogrond - Stoepestraat 38 

33.  Tereeckse voetwegel 
Gunning van de werken voor de aanleg van de Tereeckse Voetwegel. 

34.  Opmaak as-builtplan N436 
Goedkeuren van het addendum bij het Riopact-takenpakket voor de opmaak van het as-builtplan 

voor het rioleringsstelsel in Assenede centrum.  

35.  Collector Prins Boudewijnlaan 
Goedkeuren scenario keuzen mbt het aanleggen van riolering Dijkstraat en een deel van de 

Hollekenstraat. 

36.  Collector Rijkestraat 
Kosten mbt de verfraaiing van de bovenbouw in het kader van de aanleg Collector Rijkestraat. 

Het punt wordt besproken maar zal later voor definitieve beslissing nog opnieuw voorgelegd worden. 

37.  Onderhoudswerken 2019 deel 1 
Goedkeuren van de aanvangsdatum voor het project Onderhoudswerken 2019 deel 1. 

38.  Betonvakken Valkendijk 
Goedkeuren van de vorderingsstaat 1 - eindstaat - mbt het herstellen van de betonvallen in de 

Valkendijk. 

39.  Brug Stroomstraat 

40.  Rioleringsprojecten Assenede 

41.  Rechtszaak N436 aclagro 

42.  Herstel duiker Oude Boekhoutestraat 

43.  Verkaveling Keurestraat 

44.  Verkaveling Jos van den Bogaerdestraat  

45.  Verkeer - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van verkeerscontrole in 

Assenede op 28.03.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van verkeerscontrole in Assenede op 28.03.2019. 

46.  Kloosteraprilstraat - max. toegelaten snelheid. 

47.  Poelstraat - verslag vergadering 05.03.2019. 

48.  N49 - Straatverlichting ter hoogte van de Stroomstraat. 



  

49.  Poeldijkstraat - tijdelijke omleiding wegens werken aan de Westkade in Sas van Gent. 

50.  Trieststraat - parkeren vrachtwagen.  

51.  Ertveldesteenweg 22 - Melding geparkeerde vrachtwagens. 

52.  Hoogstraat 2 - Aanvraag voor gebruik van een gedeelte van de Markt voor het lossen 

van zware materialen. 

53.  Signalisatievergunning - Trieststraat - Toverheksstraat 

54.  Signalisatievergunning - Stoepestraat 

55.  Signalisatievergunning - Ertveldesteenweg - ruimen grachten 

56.  Signalisatievergunning - Trieststraat 110 

57.  Signalisatievergunning - Hoogstraat 2 plaatsen container 

58.  Signalisatievergunning - Gravenstraat en Schare. 

59.  Signalisatievergunning - Molenstraat 16-18 te Assenede. 

60.  Signalisatievergunning - Leegstraat 14 te Assenede. 

61.  Signalisatievergunning - Oosteeklo-Dorp 16 bus 2 

62.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van Los Marginalos in Oosteeklo van 19.04.2019 t.e.m. 21.04.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Los Marginalos in 

Oosteeklo van 19.04.2019 t.e.m. 21.04.2019. 

63.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een stop militaire 

oldtimers in Boekhoute op 24.03.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een stop militaire oldtimers in Boekhoute op 

24.03.2019. 

64.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht 

Omloop van de Braakman in Boekhoute op 30.03.2019. 
Het punt wordt hier verdaagd en behandeld onder het punt nr 89. 

65.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties 

in Assenede van 04.04.2019 tot en met 08.04.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Assenede van 

04.04.2019 tot en met 08.04.2019. 

66.  Hulpverleningszone - verslag vergadering 12.03.2019. 

67.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 297 tot en met nr. 328 

68.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

69.  Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur in het kader van het 

dagelijks personeelsbeheer. 
In het kader van het dagelijks personeelsbeheer kan de algemeen directeur een aantal beslissingen 

nemen (o.a. toekennen verlof). Het college neemt kennis van de beslissing omtrent het toekennen 

van een loopbaanvermindering ikv ouderschapsverlof aan een meewerkend ploegbaas, een 

technisch assistent en een gemeenschapswacht.  

70.  Definitieve punten agenda gemeenteraad dd. 28.03.2019. 

 

 



  

71.  Toekennen verlof voor verminderde prestaties aan een tijdelijk deeltijds 

leermeesteres R.K.godsdienst bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute 
Een tijdelijk deeltijds leermeesteres R.K.godsdienst bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute 

vraagt verlof voor verminderde prestaties vanaf 11.03.2019  tot en met 30.06.2019. 

72.  Plaatsen kermisattracties Assenede 04.04.2019 tem 08.04.2019. 
Plaatsen kermisattracties Assenede 04.04.2019 tem 08.04.2019 

73.  Carnavalsactiviteiten Germinal Assenede 06.04.2019. 
Carnavalsactiviteiten Germinal Assenede 06.04.2019 

74.  Pop-up Cambrinus 06.04.2019 
Pop-up Cambrinus 06.04.2019 

75.  Carnavalstoet Assenede 06.04.2019. 
Carnavalstoet Assenede 06.04.2019 

76.  Fietstochten 'In memoriam Roger Van Severen' 06.04.2019. 
Fietstochten 'In memoriam Roger Van Severen' 06.04.2019. 

77.  Doortocht 38e Spie internationale junioren driedaagse 25.05.2019. 
Doortocht 38e Spie internationale junioren driedaagse 25.05.2019. 

78.  Aanvraag voorbehouden parkeerplaatsen 25 en 26 mei 2019. 
Aanvraag voorbehouden parkeerplaatsen 25 en 26 mei 2019 

79.  jubilarissen april 2019. 
Jubilarissen april 2019 

80.  opening Theing Thai (1 mei 2019) - aanvraag drankvergunning 

81.  stopzetting slagerij Bekaert - einde verkoop CADOZAbon 

82.  aanvraag drankvergunning tea-room Bij Filip 
Deze aanvraag wordt ter kennis genomen, maar zal in een latere fase terug voorgebracht worden 

voor beslissing. 

83.  aanvraag drankvergunning pop-up Just-inn 
Deze aanvraag wordt ter kennis genomen, maar zal in een latere fase terug voorgebracht worden 

voor beslissing. 

84.  Campagne VVBAD bibliotheekcharter Bib voor iedereen. 

85.  Verslag beheersorgaan bibliotheek dd. 13.02.2019. 

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

onderhoudswerken en waterlopen van de 3de categorie voor het dienstjaar 2018. 
Het college keurt de afrekening van de Generale Vrije Polders voor het uitvoeren van 

onderhoudswerken aan waterlopen van de 3de categorie voor het dienstjaar 2018 goed. De 

gemeente dient het bedrag van € 14.438,17 over te maken op de rekening van de Generale Vrije 

Polders. 

87.  Poeldijkstraat - klachten met betrekking tot de omleiding. 

88.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de avondstoet 

Carnaval Assenede op 06.04.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de avondstoet Carnaval Assenede op 

06.04.2019. 

89.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht 

Omloop van de Braakman in Boekhoute op 30.03.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht Omloop van de Braakman in 

Boekhoute op 30.03.2019. 



  

90.  Gemeenteraad - adviesraden: prioriteitenlijst en afsprakennota 
Dit punt wordt hier verdaagd. 

 


