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Afwezig 

1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

2.  Verzoek van Veneco - Mevr. Vanonderbergen om moment in te plannen in agenda 

schepencollege. 

 
Er wordt een moment ingepland in de agenda schepencollege op verzoek van Veneco mbt bespreken 

lopende dossiers en stand van zaken werkprogramma Veneco. 

3.  Overlegmoment met bewonersplatformen Bassevelde en Oosteeklo 
Aan het begin van een legislatuur is het gebruikelijk dat het college en de bewonersplatformen 

samen rond de tafel zitten om hun memoranda te bespreken.  

4.  Rapportage klachtenbehandeling en online meldingskaarten 
In artikel 9 van het gewijzigd reglement klachtenbehandeling, dat goedgekeurd werd in de 

gemeenteraadszitting van 29.10.2009, staat beschreven dat er jaarlijks een verslag wordt opgemaakt 

en dat dit aan de gemeenteraad gerapporteerd wordt. Sinds 4 juli 2017 beschikken we over een 

online meldpunt op de gemeentelijke website.  

 

5.  Ontvangst 80-jarigen Boekhoute 
aanvraag van de 80-jarigen van Boekhoute voor ontvangst in het gemeentehuis 

6.  Strooien winterperiode 2018-2019 
overzicht opmerkingen strooibeurten 

7.  Zoutsilo 
Beveiligingsysteem voor zoutsilo 

8.  Opmaak en drukken infoblad De Belleman. Goedkeuren bijzonder bestek, 

gunningwijze en voorstel aan te schrijven firma's. 
Het bestek voor het infoblad wordt overgemaakt aan verschillende ondernemers die hun prijs 

opgeven voor de opmaak en druk. Daarvoor wordt een prijsvraag georganiseerd en wordt een bestek 

met gunningwijze en voorstel aan te schrijven firma's voorgelegd aan het college voor goedkeuring. 

9.  School De Wegwijzer - Deur - Herstelling stavaza. 
School De Wegwijzer - De herstelling van de deur blijft op zich wachten. Dit is de stand van zaken. 

10.  Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart Bassevelde - Verslag vergadering 17.01.2019. 
Na iedere vergadering van de kerkfabrieksraden wordt een verslag van deze vergadering 

overgemaakt aan het gemeentebestuur voor kennisgeving. 

11.  Brandweerbezoek aan gemeente 
Voorstelling van de brandweer aan de nieuwe bestuursleden + kennismaking met diverse diensten 



  

12.  Omgevingsvergunning Bobelijn Peggy Dijkstraat 10 Assenede 
Garageruimte inrichten als barbershop, plaatsen raam in garagepoort 

13.  Omgevingsvergunning Verstraete Thorben Brouwershofstraat 20 Assenede 
Verbouwen van een ééngezinswoning 

14.  Omgevingsvergunning Goeminne-Kouka Oosthoek 45 Oosteeklo 
Uitbreiden van een bestaande woning 

15.  Omgevingsvergunning De Backer Gilberta Groenendijkstraat 79 Assenede 
Slopen en herbouwen van een woning 

16.  Bijstelling verkaveling Roegiers-Van Den Saffele Ooststraat 33B Boekhoute 
Splitsen lot 1 in lot 1A en lot 1B 

17.  Bouwvergunning Maes Wendy Zelzatestraat 59 Assenede 
Verbouwen van een ééngezinswoning en bouwen loods 

18.  Bouwvergunning Gemeente Assenede Hoogstraat 57 Assenede 
Aktename melding verwijderen dragende muur 

19.  Weigering van een bouwvergunning Van Cleemputte Diederikstraat 7 en 9 Assenede 
Het college weigert de bouw van een meergezinswoning met 18 woonentiteiten. 

20.  Vragen uit de GR 20122018 
Vraag : oprichting intergemeentelijke beeldkwaliteitskamer agenderen op de gemeenteraad 

21.  Schrappen van risicogrond - Michielsenstraat 8  
Verdaagd naar een latere collegezitting. 

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. Switched into the universe te Bassevelde, Blokmeersstraat 8 op 27.04.2019 
geluidsafwijking voor fuif Switched into the universe te Bassevelde, Blokmeersstraat op 27.04.2019. 

23.  IVM - Afspraak strategisch beleidsplan 
IVM is gestart met de voorbereidingen voor de opmaak van een nieuw strategisch beleidsplan. IVM 

wel een afspraak maken met het college om af te toetsen wat de prioritaire doelstellingen en acties 

zijn voor de volgende beleidsperiode.  

24.  Meetjesland Klimaatgezond - Conceptversie rapport klimaatadaptatieplan. 
Om de klimaatdoelstellingen van het Meetjesland te realiseren werd de afgelopen maanden werk 

gemaakt van een regionaal adaptatieplan. Het college, de diensten, de milieuraad ed. kunnen tot 

01.02.2019 hun opmerkingen doorgeven. 

25.  Provinciale Omgevingsvergunningscommissie 
De vergadering van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie gaat door op 19.03.2019 met 

bespreking van het verder exploiteren en veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van 

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

een infiltratievoorziening te 9968 Bassevelde, Doodhoek 23 

26.  Opmaak lokaal adaptatieplan - Voorstel data overlegmomenten met het klimaatteam. 
Na 18.03.2019 start Sumaqua in opdracht de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Assenede 

aan de opmaak van een lokaal klimaatadaptatieplan. We dienen twee overlegmomenten in te 

plannen samen met bestuurders, ambtenaren en externe experten. Aan het college worden twee 

datums voorgesteld. 

27.  Provincie Oost-Vlaanderen - Uitnodiging klimaatcongres voor lokale besturen op 

26.02.2019 in Gent. 



  

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert op 26.02.2019 een klimaatcongres voor lokale besturen in 

Gent. Het college wordt in kennis gesteld. Meer info volgt. 

28.  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. 

Het college vraagt om een nieuwe datum voor te stellen. 

29.  Omgevingsvergunning - GIVARCO, Meersstraat 2, 9968 Assenede - melding overname 

1ste kl. 
Overname van een varkensbedrijf te Bassevelde, Meersstraat 2. 

30.  Omgevingsvergunning - De Baets Cyriel en Kathy, Hasselstraat 5, 9968 Assenede - 

melding overname 1ste kl 
overname van een rundveebedrijf te 9968 Bassevelde, Hasselstraat 5 

31.  OVAM - bodemsaneringsproject, Hendekenstraat +3, 9960 Assenede - Adviesvraag  
bodemsaneringsproject te Hendekenstraat 3, 9960 Assenede 

32.  Omgevingsvergunning - Katrien Neyt, Schare 14A, 9961 Assenede - beslissing 

deputatie 1ste klasse 
Door de deputatie werd vergunning verleend voor het veranderen van een slachtkippenbedrijf door 

wijziging, uitbreiding en herrubricering en bouwen van een landbouwloods te 9961 Boekhoute, 

Schare 14a 

33.  Meetjesland Klimaatgezond - Uitnodiging regionaal klimaatevent '2030 is morgen - 

Samen maken we het Meetjesland Klimaatgezond' op 29.03.2019 in Aalter. 
Op 29.03.2019 organiseert het samenwerkingsverband 'Meetjesland Klimaatgezond' een regionaal 

klimaatevent in Aalter. Tijdens dit event zal samen met lokale en regionale stakeholders de regionale 

klimaatprioriteiten voor de komende legislatuur vastgelegd worden. Het college is hierbij 

uitgenodigd. De uitnodiging werd ook verstuurd naar de milieuraad van Assenede. 

34.  Goedkeuren van het Riopact-takenpakket 2019 
Verdaagd naar een latere collegezitting. 

35.  Collector Rijkestraat 
Het besluit van 20.11.2018 mbt collector Rijkestraat (kosten) wordt ingetrokken. 

36.  Rechtszaak  
Het college bespreekt voorliggend dossier mbt een rechtszaak. 

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

38.  Kriekerijstraat 
kennisgeving van de datum voor voorlopige oplevering Kriekerijstraat. 

39.  Hoek Leegstraat - Markt - voorstel opmetingsplan. 

40.  Terrein KLJ- op te trekken muur. 

41.  Kriekerijstraat - binnengebied. 

42.  Patrimoniumdossiers - dagelijks bestuur. 

43.  Kruispunt Molenbosstraat - Karnemelkstraat - aanvraag plaatsen verkeersspiegel.  

44.  Verkeersveilige dag 2019. 

45.  Signalisatievergunning - Sasdijkstraat - verlenging 



  

46.  Signalisatievergunning - Haantjen - Trafiroad 

47.  Signalisatievergunning - Meuleken 18 - verlenging 

48.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de tweedehands 

verkoop babybeurs in Oosteeklo op 09.03.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de tweedehands verkoop babybeurs in 

Oosteeklo op 09.03.2019. 

49.  Loslopende honden op fietspad op de oude spoorwegbedding. 

50.  Verkiezingspakket Cevi 
Verkiezingspakket Cevi 

51.  Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

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

van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende 

stralingen - aanslagjaar 2018 - maand december. 
Het college stelt het aanvullend kohier belasting op de afgifte omgevingsvergunningen en 

vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - maand december 2018 vast en 

verklaart het uitvoerbaar. Dit kohier omvat 6 artikelen. 

53.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen aanrekeningen. 

54.  Goedkeuren bestelbons. 

55.  Aanvraag vorming "basisopleiding voor gemeenschapswacht" 
aanvraag om de "basisopleiding voor gemeenschapswacht" te mogen volgen, het college van 

burgemeester en schepenen beslist over vorming met een kostprijs boven de €250 

56.  Bijkomende aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker bij de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar 2018/2019 

voor 7/36 
door een stijging van de puntenenveloppe administratieve ondersteuning kan de administratieve 

medewerker bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor 7/36 bijkomend worden aangesteld 

met ingang van 01.01.2019 voor het schooljaar 2018/2019 

57.  Bezoekerscentrum Boekhoute 80-jarigen 22.06.2019. 
Bezoekerscentrum Boekhoute 80-jarigen 22.06.2019 

58.  Beslissing betreffende de toelage aan Harley-Davidson Club ter ondersteuning van 

Harleydag. 
In het kader van de organisatie van het Harleyweekend op 13 en 14 juli 2019 stelt de organisator de 

vraag om het bedrag van de toelage te herbekijken.  

Het college beslist het bedrag niet te verhogen. 

59.  Voorstel organiseren van een verkennend gesprek met de  Intergemeentelijke 

Erfgoeddienst Meetjesland. 
Verdaagd naar een latere collegezitting. 

60.  Extra voordracht 'De Groote Oorlog' in de Bass'Cul 
Verdaagd naar een latere collegezitting. 

61.  Boekingsovereenkomst lezing Sven Nys. 
Ter bevestiging van de komst van Sven Nys voor een lezing in de Bijenkort in Assenede moet een 

boekingsovereenkomst ondertekend worden. 

62.  Bass'Cul - aanleg groenzone en plan bewonersplatform. 
Verdaagd naar een latere collegezitting. 



  

63.  Speeltoestellen Ertveldesteenweg Oosteeklo - vraag bewonersplatform Oosteeklo. 
Vraag van bewonersplatform Oosteeklo naar het plaatsen van speeltoestellen in de 

Ertveldsesteenweg. 

64.  Motorcross Planterijstraat Assenede 09 en 10 maart 2019. 
Motorcross Planterijstraat Assenede 09 en 10 maart 2019 

65.  Megaspeldag chiroplein Assenede 03.03.2019. 
Megaspeldag chiroplein Assenede 03.03.2019 

66.  Sleinse Cycling Tour 27.04.2019. 
Doortocht Sleinse Cycling Tour 27.04.2019 

67.  Optocht carnaval VBS 't Brugje 01.03.2019. 
Optocht carnaval VBS 't Brugje 01.03.2019 

68.  Bingo 08.02.2019 ten voordele van motorcrosser Bryan Maes 
Bingo 08.02.2019 ten voordele van motorcrosser Bryan Maes 

69.  Tweedehandsbeurs Oosteeklo 09.03.2019. 
College verleent toelating Tweedehandsbeurs Oosteeklo 09.03.2019 

70.  Plaatsen led scherm carnaval Assenede 27.02.2019 tot en met 10.03.2019. 
Plaatsen led scherm carnaval Assenede 27.02.2019 tot en met 10.03.2019 

71.  Sneukelwandeling Het Ooievaarsnest 31.03.2019. 
Sneukelwandeling Het Ooievaarsnest 31.03.2019 

72.  Nieuwe licenties Office 
De huidige Office licenties lopen ten einde en zijn aan vervanging toe. De nieuwe versie - Office 365 - 

draait in de Cloud en zorgt tevens voor besparing in exploitatiebudget. 

73.  Poetsen ramen gemeentelijke gebouwen gebouwen OCMW en AGB. Aanpassingen 

bestek. 
Het bestek werd voorgelegd aan het Directiecomité van het AGB. Er werden enkele aanpassingen 

gedaan in het bestek. Dit dossier dient terug, voor goedkeuring, voorgelegd te worden aan het 

college van burgemeester en schepenen. 

74.  Sporthal - Bestek inkomdeuren - Kennisname. 
Sporthal - Bestek inkomdeuren - Kennisname gevraagd door het directiecomité van het AGB. 

75.  Verbouwing bibliotheek - Verslag overleg 15.01.2019. 
Verdaagd naar een latere collegezitting. 

76.  Leegstraat - Voormalig KLJ-terrein - brief O. Willems. 

77.  Signalisatievergunning - Landsdijk 79 in Bassevelde. 

78.  Aanvullende dagorde Anders GR 31.01.2019 
Aanvullende dagorde Anders GR 31.01.2019 

80.  Aanstellen van een voltijds, contractueel technisch assistent 

gebouwen/feestelijkheden (D-niveau) voor onbepaalde duur. 
Een voltijds, contractueel technisch assistent gebouwen/feestelijkheden (D-niveau) voor onbepaalde 

duur wordt aangesteld. 

79.  Vaststellen van een werfreserve voor de duur van 1 jaar voor de voltijdse contractuele 

functie van technisch assistent gebouwen/feestelijkheden (D-niveau) voor onbepaalde 

duur. 
Een werfreserve voor de duur van 1 jaar voor de voltijdse contractuele functie van technisch 

assistent gebouwen/feestelijkheden (D-niveau) voor onbepaalde duur wordt vastgesteld. 

81.  Wijziging datum seniorennamiddag van 28.05.2019 naar 05.06.2019. 



  

In zitting van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15.01.2019 werd besproken opnieuw 

seniorenmiddagen te organiseren dit jaar. De middag in de Bijenkorf zou doorgaan op 28.05.2019 

maar deze datum blijkt niet zo ideaal te zijn. Voorstel wijziging wordt gedaan. 

82.  Transnationale meeting Roemenië. 
 Toerisme Meetjesland vzw - deelname aan transnationale meeting Roemenië, vraag van toeristisch 

ambtenaar voor deelname 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

Frederik Willems Philippe De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


