
 

Schepencollege van 26.03.2019 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

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

Schepenen 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

 

Afwezig 

Servaas Van Eynde 

Schepen afwezig voor agendapunt 5.  

  

David Vercauteren 

Schepen afwezig voor agendapunt 47.  
 

1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

2.  Onderzoek mogelijkheden doorlichting AGB 

3.  Voorstel van strategische workshop met het schepencollege ter voorbereiding van het 

strategisch meerjarenplan van de gemeente Assenede 

4.  Zaak gemeente Assenede - Vervuiling 30.07.2014 
Het college neemt kennis van het schrijven van de advocaat m.b.t. deze zaak en waarbij kopie van 

het schrijven van het Parket toegevoegd is. 

5.  Kennisnemen agenda directiecomité AGB van 27.03.2019. 
Er wordt kennis genomen van: agenda directiecomité van 27.03.2019. 

6.  Bijeenkomst met Bewonersplatform Bassevelde 

7.  Kerkfabriek H.Kruis Boekhoute - Goedkeuren notulen 12.12.2018. 
Na iedere vergadering van de kerkfabrieken wordt een verslag van de notulen overgemaakt aan het 

gemeentebestuur ter kennisgeving. 

8.  Kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute - Goedkeuren notulen vergadering van 06.01.2019. 
Na iedere vergadering van de kerkfabrieken wordt een verslag van de notulen overgemaakt aan het 

gemeentebestuur ter kennisgeving. 

9.  Kerkfabriek H.Kruis & O.L.V. Oosteeklo - Goedkeuren notulen vergadering kerkraad 

van 13.02.2019. 
Na iedere vergadering van de kerkfabrieken wordt een verslag van de notulen overgemaakt aan het 

gemeentebestuur ter kennisgeving. 

10.  Maaien graspleinen 2019 - Goedkeuren verlenging voor één jaar.  
Deze opdracht werd reeds gegund in het jaar 2017. In het bestek voor deze opdracht werd vermeld 

dat de werken kunnen verlengd worden voor 3 jaar dus voor de jaren 2017 - 2018 - 2019 - 2020. 

11.  Maaien wegbermen 2015 - Vraag van Aannemingen De Witte om een afschrift van 

goede uitvoering af te leveren door de gemeente. 
Na uitvoering van de werken "Maaien wegbermen 2015" wordt een attest van goede uitvoering 

opgevraagd door de aannemer. 



  

12.  Achtergelaten voertuig. 
Door de politiediensten werden we in kennis gesteld dat er een achtergelaten voertuig werd in 

beslag genomen. Na 6 maanden wordt dit eigendom van de gemeente. Gezien het voertuig niet 

meer in dienst kan worden genomen door onze diensten wordt het overgelaten aan een erkende 

instantie. 

13.  Aansluiting riolering speelplaats school Assenede op gescheiden rioleringsstelsel - 

Vraag om getuigschrift van goede uitvoering over te maken door de gemeente. 
Na uitvoering van de werken "Aansluiting riolering speelplaats school Assenede op gescheiden 

rioleringsstelsel" wordt een attest van goede uitvoering opgevraagd door de aannemer. 

14.  Verhuis Bibliotheek - Gunning. 
Gunning van de verhuisfirma die de inrichting van de bibliotheek zal verhuizen voor de verbouwing.  

Het college doet hier momenteel nog geen gunning. 

15.  School De Wegwijzer - Nieuwe inkomdeur - Goedkeuren offerte. 
Goedkeuren offerte voor een nieuwe inkomdeur.  

16.  Kapelledreef 2 - Kennisname brandverzekering. 

17.  Advies machtigingsaanvraag voor het delven van een kleine gracht die uitmondt in 

waterloop O8278 van de 2de cat. ter hoogte van de Standaertsdreef te Bassevelde. 
Naar aanleiding van een machtigingsaanvraag voor het delven van een kleine gracht die uitmondt in 

waterloop O8278 van de 2de cat. ter hoogte van de Standaertsdreef te Bassevelde, organiseerde de 

gemeente een openbaar onderzoek van 21.02.2019 tot en met 14.03.2019. Er kwam één bezwaar 

binnen. Het college geeft een voorwaardelijk positief advies. 

18.  Advies machtigingsaanvraag Aquafin voor het plaatsen van een lozingspunt en 

wegwerken van een sifon op de waterloop nr. O8255 (2de cat.) ter hoogte van de 

Ertveldesteenweg te Oosteeklo. 
Naar aanleiding van een machtigingsaanvraag van Aquafin voor het plaatsen van een lozingspunt en 

wegwerken van een sifon op de waterloop nr. O8255 (2de cat.) ter hoogte van de Ertveldesteenweg 

te Oosteeklo, organiseerde de gemeente een openbaar onderzoek van 21.02.2019 tot en met 

14.03.2019. Er werden geen bezwaren ontvangen. Het college geeft een positief advies. 

19.  Zwarte-Sluispolder - Voorstel om de VMM uit te nodigen om de werking van het 

Isabellagemaal te komen toelichten aan het college. 

20.  Fluvius - Nieuw voorstel van een datum voor de voorstelling aan het college. 

21.  Splitsen eigendommen  Dijkstr. St Andrieslaan Assenede 
Splitsen eigendommen Dijkstr. St Andrieslaan Assenede 

22.  Verdaagd dossier Noordstraat 16-16/4 en Mouterij 2, 4, 6 en 8. 
Bouwen van 4 woningen en 5 appartementen 

23.  Bijstelling verkaveling Mouterij Boekhoute. 
Dit punt wordt verdaagd. 

24.  Omgevingsvergunning Valkstraat 12 Assenede 
Slopen en bouwen van een woning en poolhouse. 

25.  Omgevingsvergunning Molenstraat 39 Assenede 
Bouwen van een terrasoverkapping. 

26.  Omgevingsvergunning Zelzatestraat 1 Assenede 
Regularisatie verbouwen woning. 

 

 



  

27.  Omgevingsvergunning Verstrynge Greta Bekputstraat zn Bassevelde 
Het college verleent advies in beroep over de aanvraag tot ontbossing ter hoogte van de 

Bekputstraat, Bassevelde.  

28.  RUP site ECA Leegstraat - opmaak scopingnota. 

29.  Pro Natura - Rapportage mina-werkers 2018 
De rapportage 2018 van de mina-werkers wordt goedgekeurd.  

30.  Uitnodiging Klimaatevent van Meetjesland Klimaatgezond op 29.03.2019 in Aalter. 

31.  Vragen gemeenteraad - Geveltuintjes 

32.  Brug Stroomstraat 

33.  Fontein Assenede  

34.  Onderhoud van de wadi's en bufferbekkens 

35.  Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement fusiegemeenten naar aanleiding van het 

invoeren van een snelheidsbeperking in de Kloosteraprilstraat in Assenede.  
In de Kloosterstraat in de Sasdijkstraat en Staakstraat is de snelheid beperkt tot 50km/uur. De 

Kloosteraprilstraat is tussen deze  straten gelegen, waardoor het aangewezen is om de snelheid in de 

Kloosteraprilstraat te beperken tot 50km/uur.  

Hiervoor wordt een aanvullend reglement getroffen. 

36.  Poeldijkstraat - e-mail E. Buysse. 

37.  Kaprijkestraat - parkbegraafplaats - geparkeerde vrachtwagen. 
Dit punt wordt verdaagd. 

38.  Signalisatievergunning - Koning Albertstraat 6 in Oosteeklo. 

39.  Signalisatievergunning - Meuleken 34 te Boekhoute. 

40.  Signalisatievergunning - Rozemarijnstraat Suelga 

41.  Signalisatievergunning - Zuidelijke laterale weg /Dankaartsekestraat. 

42.  Signalisatievergunning - Stoepestraat 7 te Assenede. 

43.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van Stoepe wandeling op 04.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Stoepe wandeling 

op 04.05.2019. 

44.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de fuif Lester 

Square in Bassevelde op 11.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de fuif Lester Square in Bassevelde op 

11.05.2019. 

45.  Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht 

'Roger Van Severen' op 06.04.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht 'Roger Van Severen' op 

06.04.2019. 

46.  Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een 

tijdelijk terras ter hoogte van Oosteeklodorp 23 in Oosteeklo van 15.03.2019tot en 

met 31.10.2019. 
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van 

Oosteeklodorp 23 in Oosteeklo van 15.03.2019 tot en met 31.10.2019. 



  

47.  Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen tijdelijk terras 

in het Dorp langs de voorgevel van Café Moderne, Assenedestraat 2 te Bassevelde van 

15.03.2019 tot en met 31.10.2019. 
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen tijdelijk terras in het Dorp langs de 

voorgevel van Café Moderne, Assenedestraat 2 te Bassevelde van 15.03.2019 tot en met 31.10.2019. 

48.  Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een 

tijdelijk terras op voetpad ter hoogte van Hoogstraat 2 en op gedeelte van het 

Marktplein te 9960 Assenede van 01.05.2019 tot en met 31.10.2019. 
Dit punt werd verdaagd. 

 

49.  Evenement -  Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een 

tijdelijk terras op voetpad ter hoogte van Hoogstraat 2 te 9960 Assenede op 

06.04.2019. 
 Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras op voetpad ter 

hoogte van Hoogstraat 2 te 9960 Assenede op 06.04.2019. 

50.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rommelmarkt 

in Bassevelde op 01.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rommelmarkt in Bassevelde op 01.05.2019. 

51.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het Tornooi U13 

Cup te Bassevelde van 31.05.2019 tot en met 02.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het Tornooi U13 Cup te Bassevelde van 

31.05.2019 tot en met 02.06.2019. 

52.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Flanders Chopper 

Bash in Assenede van 17.05.2019 tot en met 19.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Flanders Chopper Bash in Assenede van 

17.05.2019 tot en met 19.05.2019. 

53.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de stop 

motortocht in Assenede op 25 en 26.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de stop motortocht in Assenede op 25 en 

26.05.2019 

54.  Grafconcessies. 
Aanvraag nieuwe grafconcessies. 

55.  Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

56.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren lijst bestelbonnen vanaf nr. 330 tot en met nr. 357 

57.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten  

58.  Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een halftijdse contractuele 

functie van technisch assistent (D-niveau) voor bepaalde duur.  
Teneinde de selectieprocedure voor de halftijdse contractuele functie van technisch assistent op te 

starten is het noodzakelijk de selectiecommissie  nominatief vast te stellen.  

 



  

59.  Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een halftijdse 

contractuele functie van technisch assistent (D-niveau). 
Voor deelname aan het selectiegesprek is het noodzakelijk dat de ingediende kandidaturen geldig 

verklaard worden.  

60.  Opening toeristisch seizoen 14.04.2019. 
Opening toeristisch seizoen 14.04.2019 

61.  Melding onregelmatigheden gebouw Kapelledreef 2. 
Melding via Polderster van een aantal onregelmatigheden omtrent het gebouw Kapelledreef 2. 

62.  Paaseierentocht Boekhoute 21.04.2019. 
Paaseierentocht Boekhoute 21.04.2019- Toelating. 

63.  Augustijnentocht 25.05.2019. 
Augustijnentocht 25.05.2019 - toelating 

64.  Evenement - Baar Oost 11-15.07.2019 
Evenementen - Baar Oost 11-15.07.2019. Toelating. 

65.  Toelage Harleydag - vraag van de organisator. 

66.  BNIP Avondstoet Carnaval dd. 06.04.2018. 
Evenementen - BNIP Avondstoet Carnaval dd. 06.04.2018. 

67.  Gemeenteraad - adviesraden: prioriteitenlijst en afsprakennota 
Gemeenteraad - adviesraden: prioriteitenlijst en afsprakennota 

68.  Herstel voertuig YHJ206 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de voertuigen met nummerplaat 1GTB918 en 

YHJ206 te laten herstellen. 

69.  Attest goede uitvoering beheersplan vissersboot BOU 8. 
Na het uitvoeren van werken kan de aannemer een attest van goede uitvoering opvragen bij het 

opdrachtgevend bestuur. 

70.  Telenet - Aanvraag tot vergunning voor het plaatsen van een ondergrondse kabel ter 

hoogte van de Sasdijkstraat 25 te Assenede. 
Het college keurt de vergunningsaanvraag van Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel 

ter hoogte van de Sasdijkstraat 25 te Assenede goed. 

71.  Telenet - Aanvraag tot vergunning voor het plaatsen van een ondergrondse kabel ter 

hoogte van de Molenstraat 75 te Assenede. 
Het college keurt de vergunningsaanvraag van Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel 

ter hoogte van de Molenstraat 75 te Assenede goed. 

72.  Omgevingsvergunning Nieuwe Boekhoutestraat 5B Bassevelde 
Wijziging aan vergunning fase II - peutertuin  

73.  Schare 19-21 - melding plaatsen paaltjes. 

74.  Oosthoek 6 - Aanvraag verplaatsen verkeersbord. 

75.  Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een 

tijdelijk terras ter hoogte van Dorp 1 te 9968 Bassevelde van 15.03.2019 tot en met 

31.10.2019. 
 Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van 

Dorp 1 te 9968 Bassevelde van 15.03.2019 tot en met 31.10.2019. 

 

 



  

76.  Beslissing tot het tentoonstellen van kunstwerk 'Kubus' van Guy Vandenbranden in AZ 

Alma, Eeklo. 
Het kunstwerk 'Kubus' van Guy Vandenbranden zal in de toekomst tentoongesteld worden in AZ 

Alma, Eeklo en wordt er opgenomen in hun kunstroute. 

 


