Schepencollege van 07.01.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 07.01.2020.

SCHOOL BASSEVELDE - Aktename MB Overal Stroomversnellers.
De subsidie-aanvraag in het kader van de actie 'Overal Stroomversnellers' werd goedgekeurd door de
minister. Er werd akte genomen door het college.

Telenet: Goedkeuren aanvraag vergunning voor het uitvoeren van telecomwerken te
Assenede, Trieststraat 125
Goedkeuren telecomwerken in de Trieststraat 125 te Assenede. Vervangen defecte ondergrondse
kabel.

Bijstellen verkaveling Leegstraat 12 Assenede.
Bijstellen van een verkaveling door wijziging perceelsgrens tussen lot 37 en lot 38

Omgevingsvergunning - advies schepencollege voor het hernieuwen en veranderen door
wijziging en uitbreiding van een pluimveehouderij te 9960 Assenede, Burgstraat 21.
Het schepencollege geeft gunstig advies voor het hernieuwen en veranderen door wijziging en
uitbreiding van een pluimveehouderij te 9960 Assenede, Burgstraat 21.

Omgevingsvergunning - Oosteeklodorp 87, 9968 Oosteeklo
Het college neemt geen akte van de melding.

Patrimonium - Smoutersdijkstraat 9 - Goedkeuren opmetingsplan ruil perceelsgedeelten.
In zitting van de gemeenteraad van 31.10.2019 wed een princiepbeslissing genomen voor de ruil van
perceelsgedeelten. Er werd een opmetingplan opgemaakt van de te ruilen perceelsgedeelten. Plan
werd goedgekeurd.

Molenstraat 54- 60. Goedkeuren opmetingsplan perceelsgrenzen.
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het wijzigen van de
locatie van de verkeerskussens in de Kloosterstraat.
Het college van burgemeester en schepenen opteert om het verkeerskussen ter hoogte van
Kloosterstraat 31 - 33 toch te laten liggen en slechts een verkeerskussen te plaatsen aan de toegang
naar de sport- en recreatieterreinen. Het aangepaste gecoördineerd verkeersreglement wordt
goedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Carnaval 2020 in
Assenede.

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Carnaval 2020 in Assenede.

Grafconcessies.
Grafconcessies.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege wordt goedgekeurd.

Omgevingsvergunning Vier Ambachtenstraat 9 Assenede.
Bouwen van een tuinhuis

