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1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 
Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

2.  Kennisnemen agenda directiecomité AGB van 06.03.2019. 
Er wordt kennis genomen van: agenda directiecomité van 06.03.2019. 

3.  Afname brandstof voor gemeentelijke voertuigen - gunning 
Dit punt wordt verdaagd. 

4.  Ontvangst 50-jarigen Assenede 

5.  Belijningswerken kapellestraat 

6.  Brevetten Laureaat van de Arbeid 

7.  Restauratie kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart Bassevelde - Goedkeuren vorderingsstaat 

nr. 23 
Restauratie kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart Bassevelde - Goedkeuren vorderingsstaat nr. 23 

8.  Verhuis Bibliotheek - Gunning. 
Dit punt wordt verdaagd. 

9.  School de Wegwijzer - Bestek nieuwe deur. 

10.   IBO Oosteeklo - Goedkeuren bestek verlaagd plafond + dakisolatie. 
Om een positief keuringsverslag van de brandweer te krijgen en energiebesparend te werken, 

schreef de TD-gebouwen een bestek uit voor het leveren en plaatsen van een verlaagd, akoestisch, 

brandwerend plafond (incl nieuwe verlichting) en dakisolatie. 

11.  Actuele Droogtestand 
Informatie rond de actuele droogtestand Vlaanderen 

 

 



  

12.  Polders en waterlopen - Mogelijke oplossing en prijsraming voor de verzakkende 

oever ter hoogte van een woning in de Kapellestraat in Assenede. 
Ter hoogte van een dijkwoning in de Kapellestraat in Assenede is de oever ter hoogte van de 

achterliggende waterloop met nr. 340 aan het verzakken. De aangelanden vragen of de gemeente 

bereid is om een deel van de kosten voor het herstel van de oever te dragen. 

13.  Eurofiber - Uitvoeringsplan voor de aanleg van telecomleidingen in de Stoepestraat te 

Assenede. 

14.  Omgevingsvergunning Molenbosstraat 44-46 Assenede 
Bouwen van 2 aaneengesloten ééngezinswoningen 

15.  Omgevingsvergunning Kloosterlandstraat 4 Bassevelde 
Het punt wordt verdaagd. 

16.  Omgevingsvergunning Molenbosstraat 48 Assenede 
Bouwen van een eengezinswoning. 

17.  Omgevingsvergunning Kloosterstraat 92 Assenede 
Bouwen van een berging. 

18.  Omgevingsvergunning Wildestraat 14A Boekhoute 
Verbouwen van een woning. 

19.  Wervencontrole van 25.02.2019  
verslag van de plaatsbezoeken van 25 februari 2019 

20.  Opmaak intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. 

21.  Verdaagd dossier zonevreemde functiewijziging Wildestraat 5 
Vraag naar standpunt inzake zonevreemde functiewijziging van bedrijfswoning naar zuivere 

woonfunctie. 

22.  Kennisgeving beroep bij Deputatie - 't Evenwicht Oosteeklo 
Kennisgeving indiening beroep bij Deputatie door de bouwheer tegen een weigeringsbeslissing 

23.  Advies MER screening - Lippens bouw bvba  
Het college verleent advies over de MER screeningsnota voor de aanvraag van een planologisch 

attest door Lippens bouw bvba, Nieuwe Boekhoutestraat 76A, 9968 Assenede. 

24.  Sluikstort - Kapellepolderstraat 

25.  RATO - Jaarverslag Veldwerking 2018 

26.  OVAM - Visitatie Assenede 

27.  Omgevingsvergunning - overname 1ste klasse 
Door de deputatie werd op 21.02.2019 akte genomen van de overname van een landbouwbedrijf te 

9968 Bassevelde, Hooghofstraat 9. 

28.  G Advies omgevingsvergunning - Bart Wauters, Westakkerstraat 17, 9968 Assenede 
Het college verleent advies in het omgevingsvergunningsdossier van Bart Wauters, Westakkerstraat 

17, 9968 Assenede aan de Provinciale omgevingsvergunningscommissie.  

29.  Heraanleg Kriekerijstraat 
Goedkeuren van het aanleggen van doorgroeitegels en het her inzaaien van de bermen in de 

Kriekerijstraat. 

30.  Brug Stroomstraat 

31.  Parking Ertveldesteenweg 

32.  Beheer bufferbekkens en wadi's  

33.  Parking Ertveldesteenweg 



  

34.  Adviseren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer naar aanleiding van 

het creëren van parkeerplaatsen voor ceremoniewagens voor de kerk, Markt 

Assenede. 
Op vraag van de politiediensten opteert het college van burgemeester en schepenen op 

parkeerplaatsen voor ceremoniewagens te voorzien voor de ingang van de kerk op de Markt te 

Assenede.  

35.  Burgstraat - snelheid voertuigen  

36.  Krekelmijt - snelheidsbeperking en uitgezonderd plaatselijk verkeer. 

37.  De Lijn - Memorandum 2019-2024. 

 

38.  Poeldijkstraat - Omleiding voor werken in Sas van Gent. 

39.  Signalisatievergunning - Toverheksstraat 16. 

40.  Signalisatievergunning - Hoogstraat 44b. 

41.  Signalisatievergunning - Boekhoutedorp 4. 

42.  Signalisatievergunning - Leegstraat 20. 

43.  Signalisatievergunning - laterale weg voorbij Stroomstraat. 

44.  Signalisatievergunning - Nieuwburgstraat-Veldstraat-Planterijstraat. 

45.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de KLJ-fuif "Hot 

Shot Party" in Bassevelde op 13.04.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de KLJ-fuif "Hot Shot Party" in Bassevelde op 

13.04.2019. 

46.  Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht sneukeltoer 

in Oosteeklo op 05.05.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht sneukeltoer in Oosteeklo op 05.05.2019. 

47.  Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Halfvastenstoet in 

Oosteeklo op 31.03.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Halfvastenstoet in Oosteeklo op 31.03.2019. 

48.  Melkerijstraat - hondenpoepborden. 

49.  Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 
Indien iemand niet langer in de gemeente verblijft en zijn nieuwe verblijfplaats kan niet bepaald 

worden, gelast het college van burgemeester en schepenen van ambtswege zijn/haar schrapping uit 

de bevolkingsregisters.  

50.  Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

51.  Aanvragen inschrijving op kiezerslijst Europese verkiezing 
Aanvragen inschrijving op kiezerslijst Europese verkiezing 

52.  Opstelling stembureaus te Assenede tijdens verkiezingen van 26/5/2019 
Voorstel van opstelling stembureaus te Assenede tijdens de verkiezingen van 26/05/2019 

53.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 239 tot en met 270 

54.  Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier 2018 - gemeentelijke 

activeringsheffing. 
Het college stelt het aanvullend kohier 2018 - gemeentelijke activeringsheffing vast en verklaart het 

kohier uitvoerbaar. Het betreft onbebouwde kavels en bouwgronden en omvat 37 artikels. 



  

55.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

56.  Brief van dhr. Van de Voorde Joseph in verband met ongeval 24/01/2019 - parking 

gemeentehuis. 

57.  Beslissing tuchtoverheid - tuchtprocedure van dhr. Rudy Van Parijs.  
De tuchtoverheid is ertoe gehouden om binnen de 2 maanden na het PV van de hoorzitting een 

uitspraak te doen.  

58.  Bepalingen arbeidsreglement ivm sancties contractuele personeelsleden.  
In tegenstelling tot de regeling voor de statutaire werknemers bestaat er voor de contractuele 

werknemers geen gedetailleerde uitgewerkte tuchtprocedure. Voor de contractuele medewerkers 

zijn de bepalingen opgenomen in het arbeidsreglement van toepassing.  

59.  Vraag Zwarte Sluispolder houdende toekenning maaltijdcheques.  
De Zwarte Sluispolder stelt de vraag om de mogelijkheid te onderzoeken om maaltijdcheques toe te 

kennen aan 2 technisch assistenten ikv terbeschikkingstelling aan de gemeente.  

60.  Toekennen voltijds verlof voor verminderde prestaties aan een vastbenoemd 

onderwijzer bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor bepaalde duur 
Een vastbenoemd onderwijzer bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute vraagt voltijds verlof 

voor verminderde prestaties voor bepaalde duur 

61.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 
Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

62.  School Bassevelde - Herstellen balk - overzicht 2018. 

63.  Offerte voor ondersteuning bij de opmaak van de beleidsplanning in het 

meerjarenplan 2020-2025. 

64.  raming kosten - opbrengsten voordracht 'Assenede vertelt' in de Bass'Cul 
 


