Schepencollege van 06.04.2021
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 06.04.2021.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege van 19.03.2021 en 23.03.2021.
De redactie van de notulen van het schepencollege van 19.03.2021 en 23.03.2021 wordt
goedgekeurd.

Kennisnemen van de verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding
van maatregelen corona Covid-19 virus van 22 tot en met 26.03.2021.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Schoolbestellingen met offerte: 2021-2022.
Schoolbestellingen met offerte: 2021-2022: goedkeuren van bestek en aan te schrijven firma's.

Schoolbestellingen 2021-2022: onderhandse bestellingen.
Schoolbestellingen 2021-2022: onderhandse bestellingen: Bij de start van ieder schooljaar dienen
boeken en ander materiaal aangekocht te worden. Bepaalde artikelen dienen via prijsvraag besteld
te worden, andere via een bestelbrief. De aankopen via een bestelbrief zijn materialen die enkel bij
een bepaalde firma kunnen aangekocht worden. Deze bestellingen worden goedgekeurd door het
college.

Gunnen sloper voor de Kriekerijstraat 10 te Assenede.
Gunnen sloper voor de Kriekerijstraat 10 te Assenede.

PV-project - Goedkeuren staat van bevinding.
Er werd een rondgang gedaan om een staat van bevinding op te maken. De verschillende
zonnepanelen installaties werden bezocht en er werd een verslag opgemaakt. Het verslag wordt
goedgekeurd.

Markten en kermissen: verlenging standplaats caravan 'de phonograaf' tot 1 juni 2021.
Markten en kermissen: verlenging standplaats caravan 'de phonograaf' tot 1 juni 2021.

Goedkeuren van het bouwen van een woning na sloop bestaande woning aan de
Knikkerstraat 7 te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een woning na sloop bestaande woning aan de Knikkerstraat 7 te
Assenede

Goedkeuren van het bouwen van een carport aan de Stroomstraat 17 te Oosteeklo.
Goedkeuren van het bouwen van een carport aan de Stroomstraat 17 te Oosteeklo

Goedkeuren van het bouwen van een zwembad aan de Kloosterstraat 7D te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een zwembad aan de Kloosterstraat 7D te Assenede

Beslissen over het aanbrengen van isolatie en crepi aan de Weststraat 29 te Boekhoute.
Omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het aanbrengen van isolatie en crepi aan de woning,
gelegen te 9961 Boekhoute, Weststraat 29, gezien de aanvraag, gelet op de bindende voorwaarde
van Agentschap Wegen en Verkeer, niet uitvoerbaar is en in strijd met de goede ruimtelijke aanleg
van de plaats en de omgeving.

Goedkeuren van de verbreding van een oprit aan de Kloosteraprilstraat 22 te Assenede.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuren van het bouwen van een bijgebouw na afbraak van containergarages.
Goedkeuren van het bouwen van een bijgebouw na afbraak van containergarages.

Goedkeuren van het uitbreiden met een bijgebouw aan Meuleken 46 te Boekhoute.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuren van het uitbreiden van een bestaande woning aan de Kapelledreef 9 te
Assenede.
Goedkeuren van het uitbreiden van een bestaande woning aan de Kapelledreef 9 te Assenede

Veneco - deelname Groepsaankopen i.k.v. de burenpremie
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan het project
‘Groepsaankopen i.k.v. de burenpremie’ en engageert zich om -Het project bekend te maken via de
gemeentelijke infokanalen;- aan alle huishoudens op haar grondgebied een brief te bezorgen in het
kader van de bekendmaking van de groepsaankopen (1 brief per groepsaankoop, gemiddeld 2 keer
per jaar);-Ondersteuning te bieden bij de organisatie van een of meerdere infomoment(en) indien
relevante.

Omgevingsvergunning - rooien 10 bomen te 9968 Bassevelde, Knokstraat 8.
Dit punt wordt verdaagd.

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk
terras van Café Moderne en Eethuis De Lindekens te Bassevelde van 07.04.2021 tot en met
31.10.2021.
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras van Café Moderne
en Eethuis De Lindekens te Bassevelde van 07.04.2021 tot en met 31.10.2021.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een tijdelijk terras van
Eetcafé 't Spoor in Boekhoute van 07.04.2021 tot en met 31.10.2021.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een tijdelijk terras van Eetcafé 't Spoor in
Boekhoute van 07.04.2021 tot en met 31.10.2021.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar
aanleiding van de Appelbabbelwandeling in Bassevelde vanaf heden tot en met
18.04.2021.
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de
Appelbabbelwandeling in Bassevelde vanaf heden tot en met 18.04.2021.

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk
terras van frituur-café Den Enghel in Boekhoute van 07.04.2021 tot en met 31.10.2021.
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras van frituur-café
Den Enghel in Boekhoute van 07.04.2021 tot en met 31.10.2021.

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van een tijdelijk terras van
Brasserie 't Bonjourke te Bassevelde van 07.04.2021 tot en met 31.10.2021.
Inname openbaar domein naar aanleiding van een tijdelijk terras van Brasserie 't Bonjourke te
Bassevelde van 07.04.2021 tot en met 31.10.2021.

Fietspad Menneken - Oproeping Vredegerecht Zelzate - Aanstellen advocaat voor
verdedigen gemeentelijk belangen.
De gemeente heeft een oproeping ontvangen van het Vredegerecht Zelzate voor een procedure tot
verzoening met betrekking tot een factuur voor een opmeting van de perceelsgrens. Dit naar
aanleiding van de aanleg van een fietspad tussen het Menneken en de Sint-Sebastianstraat.
Advocatenkantoor aan te stellen voor het verdedigen van de gemeentelijke belangen bij het
Vredegerecht Zelzate met betrekking tot de factuur van 22.09.2020, nummer 20013.

Heraanleg Kriekerijstraat.
Goedkeuren van het proces - verbaal van definitieve oplevering voor de infrastructuurwerken van
het project "heraanleg Kriekerijstraat".

Aanleg doorgroeitegels Poeldijkstraat
Goedkeuren van het bestek, lastenvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor het aanleggen van
doorgroeitegels in de Poeldijkstraat (Meersmennestraat tot Poelstraat).

Betaalbaar stellen mandaten.
Betaalbaar stellen mandaten.

Goedkeuren bestelbonnen.
De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd.

Jeugd: Retributiereglement van de tienerwerking vastleggen.
Dit punt wordt verdaagd.

