
 

Schepencollege van 04.02.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 04.02.2020. 

 

Bibliotheek: Verrekening 1 voor lot 1 – ruwbouw 

Bibliotheek: Verrekening 1 voor lot 1 – ruwbouw 

Bibliotheek: Verrekening 2 voor lot 1 - ruwbouw. 

Bibliotheek: Verrekening 2 voor lot 1 Ruwbouw 

Bibliotheek: goedkeuren vorderingsstaat 1. 

Bibliotheek: goedkeuren vorderingsstaat 1. 

Omgevingsvergunning Landsdijk 73 Bassevelde. 

Slopen van bestaande gebouwen en rooien van bomen 

Omgevingsvergunning Kasteeldijkstraat 11 Assenede. 

Verbouwen van een ééngezinswoning 

Omgevingsvergunning ECA Markt 20-21/7-22-22/1 Assenede. 

Regularisatie aanleg terrein 

Omgevingsvergunning 2de klasse Hernieuwen en veranderen door uitbreiding van een 

garage carrosserie te 9960 Assenede, Trieststraat 185. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het hernieuwen en veranderen door 

uitbreiding van een garage carrosserie te 9960 Assenede, Trieststraat 185. 

Omgevingsvergunning - melding bronbemaling te 9960 Assenede, Zuivelstraat 13. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor bronbemaling te 9960 Assenede, 

Zuivelstraat 13. 

Omgevingsvergunning - melding plaatsen bovengrondse propaangastank 1600 L te 9968 

Bassevelde, Hogevorst 58. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het plaatsen van een bovengrondse 

propaangastank 1600 L te 9968 Bassevelde, Hogevorst 58. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross 

Planterijstraat in Assenede op 07 en 08.03.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross Planterijstraat in Assenede op 

07 en 08.03.2020, worden goedgekeurd. 



  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de buitenspeeldag in 

Boekhoute op 22.04.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de buitenspeeldag in Boekhoute op 

22.04.2020, worden goedgekeurd. 

Evenement - Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Carnaval 

2020 in Assenede. 

Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Carnaval 2020 in Assenede, 

worden goedgekeurd. 

Grafconcessies. 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbonnen 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten 

Vaststellen contingent en bezoldiging hoofdmonitoren en jobstudenten. 

Door de jeugddienst en de buitenschoolse kinderopvang werd een gezamenlijk voorstel uitgewerkt 

voor de zomervakantie 2020. Om dit te kunnen realiseren wordt voorgesteld om hoofdmonitoren 

aan te werven. Tevens wordt beroep gedaan op jobstudenten om het verlof van vaste medewerkers 

in de technische dienst en jeugddienst op te vangen. 

Aanpassen rechtspositieregeling - toekennen schaalanciënniteit. 

De rechtspositieregeling wordt aangepast ikv toekennen schaalanciënniteit.  

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele 

functie van gemeenschapswacht. 

Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een voltijdse contractuele 

functie van gemeenschapswacht vast.  

Goedkeuring van de betaling van de kosten voor het gebruik van de infrastructuur van het 

autonoom gemeentebedrijf Assenede voor de Meetjeslandse seniorensportdag op 

05.05.2020. 

De kosten voor het gebruik van de infrastructuur van het autonoom gemeentebedrijf Assenede voor 

de Meetjeslandse seniorensportdag op 05.05.2020 worden gedragen door de gemeente. 

Scholenoptocht carnaval 21.02.2020. 

Toestemming Scholenoptocht carnaval 21.02.2020 



  

 

Pop-up Cambrinus 22.02.2020 - 01.03.2020. 

Toestemming Pop-up Cambrinus 22.02.2020 - 01.03.2020. 

Motorcross Assenede 07.03.2020-08.03.2020. 

Toestemming motorcross Planterijstraat Assenede 07.03.2020-08.03.2020 

Motorcross Bijsterveld Oosteeklo 28.03.2020-29.03.2020. 

Toestemmming Motorcross Bijsterveld Oosteeklo 28.03.2020-29.03.2020. 

Kampvuuravond 14.03.2020. 

Toestemming kampvuuravond 14.03.2020. 

15de Koude Neuzentocht 07.03.2020. 

Toestemming 15de Koude Neuzentocht 07.03.2020. 

Harleydag - vraag om vaste data. 

De organisator vraagt of het mogelijk is om de Harleydag steeds op een vaste datum te voorzien. Het 

college is hiermee akkoord en wenst steeds overleg met eventuele andere evenementen met het op 

veiligheid en inzet politie. 

Wielerwedstrijd Bassevelde 23.06.2020 om 18.00 uur. 

Toestemming wielerwedstrijd 23.06.2020 om 18.00 uur tot 21.00 uur. 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie notulen schepencollege wordt goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht VTT op 

16.02.2020. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht VTT op 16.02.2020, wordt goedgekeurd. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


