
 

 

Schepencollege van 01.09.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 01.09.2020. 

 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 17-21.08.2020. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 24-28.08.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Assenede TV 

Assenede TV: Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Verbouwen van een naschoolse opvang te Oosteeklo: gunning. 

De 3 percelen van de opdracht werden toegewezen. 

Gratis ter beschikking stellen raadzaal oud gemeentehuis aan Isabellapolder. 

De raadzaal van het oud gemeentehuis wordt ter beschikking gesteld van de Isabellapolder voor 

vergaderingen. 

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 8. 

Vorderingsstaat 8 wordt goedgekeurd. 

Goedkeuren afrekening Zwarte-Sluispolder voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan 

waterlopen van 3de categorie dienstjaar 2019 

Het college keurt de afrekening van de Zwarte-Sluispolder voor het uitvoeren van 

onderhoudswerken aan waterlopen van 3de categorie goed voor het dienstjaar 2019. 

Goedkeuren afrekening Zwarte-Sluispolder voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan 

waterlopen van 3de categorie dienstjaar 2019 

Het college keurt de afrekening van de Zwarte-Sluispolder voor het uitvoeren van 

onderhoudswerken aan waterlopen van 3de categorie goed voor het dienstjaar 2019. 

Omgevingsvergunning Zelzatestraat 42A Assenede. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van een woning te 9960 Assenede, 

Zelzatestraat 42A, gezien de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en met 

de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving. 

 



  

 

Omgevingsvergunning Rijkestraat 29 Oosteeklo. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor het verbouwen van een woning te 9968 Oosteeklo, 

Rijkestraat 29, gezien de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en met de 

goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving. 

Omgevingsvergunning Ertveldesteenweg 92A Oosteeklo. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor het verbouwen van een ééngezinswoning te 9968 

Oosteeklo, Ertveldesteenweg 92A, gezien de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke 

bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving. 

Advies aan Deputatie inzake beroep bouw meergezinswoning aan de Noordstraat 16-16/4 

te Boekhoute. 

Advies aan Deputatie inzake beroep bouw meergezinswoning aan de Noordstraat 16-16/4 te 

Boekhoute. 

S Omgevingsvergunning Verkavelen van een terrein voor 1 lot, Staakstraat 22B te 

Assenede. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor het bijstellen van een verkaveling in functie van het 

creëren van een lot 1A te 9960 Assenede, Staakstraat 22B, gezien de aanvraag in overeenstemming is 

met de wettelijke bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving. 

Omgevingsvergunning Graafjanstraat 38 bus 3 Boekhoute. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor het uitbreiden van een appartement te 9961 Boekhoute, 

Graafjanstraat 38 bus 3, gezien de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en 

met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving. 

Omgevingsvergunning Rijkestraat 78 Oosteeklo. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor de regularisatie van een uitbreiding aan de woning te 

9968 Oosteeklo, Rijkestraat 78, gezien de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke 

bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving. 

Omgevingsvergunning Kloosterstraat 124 Assenede. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor het plaatsen van een terrasoverkapping te 9960 

Assenede, Kloosterstraat 120, gezien de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke 

bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving. 

Omgevingsvergunning Assenedeslagstraat 4 Assenede. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor verbouwen van een woning, slopen en herbouwen van 

een bijgebouw en aanleg van een zwembad te 9960 Assenede, Assenedeslagstraat 4, gezien de 

aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg 

van de plaats en de omgeving. 

 



  

 

Omgevingsvergunning - Gravenstraat, 9968 Assenede 

Dit punt wordt verdaagd. 

Omgevingsvergunning - Gravenstraat, 9968 Assenede 

Het college verleent een vergunning voor het rooien van 3 populieren in de Gravenstraat, 9968 

Assenede. 

Omgevingsvergunning 1ste klasse advies te verlenen door schepencollege voor het 

veranderen door wijziging en uitbreiding van een landbouwbedrijf te 9960 Assenede, 

Molenbosstraat 41. 

Door het schepencollege werd gunstig advies verleend voor het veranderen door wijziging en 

uitbreiding van een landbouwbedrijf te 9960 Assenede, Molenbosstraat 41. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het boekentapijt te 

Assenede gedurende 1 dag op volgende data 05, 12, 19 of 26.09.2020 - aanpassing. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het boekentapijt te Assenede gedurende 1 

dag op volgende data 05, 12, 19 of 26.09.2020 - aanpassing, worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in 

Bassevelde op 08.09.2020 - aanvulling. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in Bassevelde op 

08.09.2020 - aanvulling - worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in 

Boekhoute van 10.09.2020 tot en met 15.09.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Boekhoute van 

10.09.2020 tot en met 15.09.2020, worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van wedstrijd paarden LRV 

Bassevelde op 05, 06 en 12.09.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van wedstrijd paarden LRV Bassevelde op 05, 06 

en 12.09.2020 worden goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd.  

 



  

 

Akkoord verlengen van de opdracht voor het verzorgen van securityopdrachten bij 

evenementen. 

Gemeentebestuur Evergem zou graag de opdracht voor het verzorgen van securityopdrachten bij 

evenementen met een jaar verlengen. Door de coronacrisis zijn er geen of weinig evenementen 

kunnen doorgaan gedurende het eerste jaar van de opdracht. De opdracht zou dan eindigen op 

27.01.2025. Het college is akkoord met deze verlenging. 

Jumping van d'Abdijhoeve 26.09.2020. 

Toestemming Jumping van d'Abdijhoeve 26.09.2020. 

Opstellen kermisattracties Boekhoute 10.09.2020 tem 14.09.2020. 

Toestemming Opstellen kermisattracties Boekhoute 10.09.2020 tem 14.09.2020. 

Opstellen kermisattracties Assenede 14.10.2020 tem 21.10.2020. 

Toestemming opstellen kermisattracties Assenede 14.10.2020 tem 21.10.2020 

Winterjaarmarkt Assenede 20.10.2020. 

Toestemming Winterjaarmarkt Assenede 20.10.2020. 

Omgevingsvergunning - Gravenstraat, 9968 Assenede. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in 

Bassevelde op 08.09.2020 - aanvulling. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Bassevelde op 

08.09.2020 - aanvulling, worden goedgekeurd. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


