
 

Schepencollege van 08.10.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 08.10.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 24.09.2019 en 

26.09.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 24.09.2019 en 26.09.2019 wordt 

goedgekeurd. 

Leveren en plaatsen 11 tweepersoonsgrafkelders - Gunning. 

De uit te nodigen firma's hebben een offerte ingediend. 

Verlengen verhuur lokalen Kapelledreef 2 aan Ars Musica. 

Goedkeuren van de verlenging van de verhuur van lokalen in Kapelledreef 2 aan Ars Musica. 

Verlengen verhuur lokaal Kapelledreef 2 aan De Polderster. 

Goedkeuren van de verlenging van de verhuur van 1 lokaal in Kapelledreef 2 aan De Polderster. 

Verlengen huurovereenkomst met LRV St. Agatha voor de terreinen in de Kraaigemstraat. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Verlengen terbeschikkingstelling lokaal oud gemeentehuis aan Werkgroep Carnaval 

Beslissen over de verlenging van de terbeschikkingstelling van een lokaal in het oud gemeentehuis 

aan Werkgroep Carnaval. 

Goedkeuren gebruiksovereenkomst parochiezaal Bassevelde voor kleuterturnen. 

Goedkeuren gebruiksovereenkomst parochiezaal Bassevelde voor kleuterturnen. 

Splitsen eigendom Assenedestraat 55,57 en 65B 

Splitsen eigendom Assenedestraat 55,57 en 65B 

Omgevingsvergunning Doodhoek 3 Bassevelde. 

Regulariseren aardappel- en maïsloods, regulariseren betonverharding en bouwen garage en sanitair 

lokaal 

Omgevingsvergunning Kloosteraprilstraat 22 Assenede. 

Bouwen van een vrijstaande garage met tuinhok 

Omgevingsvergunning Oude Boekhoutestraat 6B Bassevelde. 

Verbouwen van een ééngezinswoning 



  

Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare 

inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. n.a.v. "De 

Verlossing", te Assenede, Pastoriestraat op 13.12.2019. 

Door het schepencollege wordt een geluidsafwijking toegestaan n.a.v. "De Verlossing", te Assenede, 

Pastoriestraat op 13.12.2019 

Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare 

inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. n.a.v. 

Halloween 't Spoor Sneukelwandeling op 01 en 02.11.2019 te 9961 Boekhoute, Schare 12. 

Het schepencollege verleent een geluidsafwijking voor het inrichten van Halloween 't Spoor 

Sneukelwandeling op 01 en 02.11.2019 te 9961 Boekhoute, Schare 12. 

IVM - GFT inzameling 

Betonvakken Spoorwegstraat  

Gunning van de werken voor het herstel van de betonvakken in de Spoorwegstraat. 

Verkaveling Dyvekeete 

Goedkeuring van het proces-verbaal van definitieve oplevering van de voetpaden en opritten in de 

verkaveling Dyvekeete. 

Verkaveling Bolderstraat 

Goedkeuren van het proces-verbaal van voorlopige oplevering mbt de infrastructuurwerken van 

verkaveling Bolderstraat. 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van 

parkeerverbod in gedeelte van de Tramstatie. 

Het gecoördineerd verkeersreglement wordt aangepast omdat in het begin van de Tramstatie 

parkeerverbod wordt ingevoerd door middel van gele onderbroken lijnen op de trottoirrand. Dit 

besluit wordt goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Kerstmarkt in 

Assenede op 07.12.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Kerstmarkt in Assenede op 07.12.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een motorstop in 

Assenede op 12.10.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een motorstop in Assenede op 12.10.2019 

worden goedgekeurd. 

Invoeren parkeerverbod op parkeerplaatsen in de Tramstatie te Bassevelde ter hoogte van 

het terrein van de staande wip tijdens de duur van de schietingen. 



  

Het college van burgemeester en schepenen opteert om op de parkeerplaatsen in de Tramstatie te 

Bassevelde ter hoogte van het terrein van de staande wip tijdens de schietingen parkeerverbod in te 

voeren uit veiligheidsoverwegingen. Dit besluit wordt goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de paardenherfstwandeling in Oosteeklo op 27.10.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de 

paardenherfstwandeling in Oosteeklo op 27.10.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Meetjeslandse 

Veldtoertocht op 16.11.2019. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Meetjeslandse Veldtoertocht op 

16.11.2019 worden goedgekeurd. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Goedkeuren bestelbons. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Vastleggen brugdagen 2020. 

Feestdagen die op een zaterdag, zondag of andere inactiviteitsdag vallen worden conform artikel 

1369 § 4 van onze rechtspositieregeling vastgelegd.  

Uitbreiding arbeidsprestaties van een adm. medewerker (C-niveau) voor de duur van het 

ouderschapsverlof van een voltijds deskundige burgerzaken.  

Uitbreiding arbeidsprestaties van een adm. medewerker (C-niveau) voor de duur van het 

ouderschapsverlof van een voltijds deskundige burgerzaken.  

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur. 

Het is de bevoegdheid van de Algemeen Directeur om loopbaanvermindering ikv ouderschapsverlof 

toe te staan.  

Vaststellen van een werfreserve voor een voltijdse contractuele functie van administratief 

medewerker (C-niveau). 

Vaststellen van een werfreserve voor een voltijdse contractuele functie van administratief 

medewerker (C-niveau).  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie 

van technisch assistent/grafmaker (D-niveau) 



  

Voor het opstarten van de selectieprocedure van een voltijdse contractuele functie van technish 

assistent/grafmaker (D-niveau) is het noodzakelijk om de selectiecommissie nominatief vast te 

stellen.  

Openverklaren van een halftijdse contractuele functie van technisch assistent (D-niveau) 

voor bepaalde duur.  

Openverklaren van een halftijdse contractuele functie van technisch assistent (D-niveau) voor 

bepaalde duur.  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een halftijdse contractuele functie 

van technisch assistent (D-niveau) voor bepaalde duur.  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een halftijdse contractuele functie van 

technisch assistent (D-niveau) voor bepaalde duur.  

Aanpassing personeelsformatie - wijziging van een voltijdse contractuele functie van adm. 

assistent op D-niveau naar een voltijdse contractuele functie van administratief 

medewerker op C-niveau.  

Aanpassing personeelsformatie - wijziging van een voltijdse contractuele functie van adm. assistent 

op D-niveau naar een voltijdse contractuele functie van administratief medewerker op C-niveau.  

Aanstellen vanuit de werfreserve van een voltijdse contractuele functie van administratief 

medewerker (C-niveau) voor onbepaalde duur. 

Aanstellen vanuit de werfreserve van een voltijdse contractuele functie van administratief 

medewerker (C-niveau) voor onbepaalde duur.  

Prinsenverkiezing 23.11.2019. 

Toestemming Prinsenverkiezing 23.11.2019 

Kerstmarkt Markt Assenede 07.12.2019. 

Toestemming Markt Assenede 07.12.2019 

Kerstmarkt 't Meuleken draait 21.12.2019. 

Toestemming Kerstmarkt 't Meuleken draait 21.12.2019. 

Cyclocross De Nicovrienden 28.12.2019. 

Toestemming cyclocross De Nicovrienden 28.12.2019 

De Verlossing 13.12.2019. 

Toestemming De Verlossing 13.12.2019 

Doortocht Meetjeslandse Veldtoertocht 16.11.2019. 

Toestemming Doortocht Meetjeslandse Veldtoertocht 16.11.2019 



  

Voorbehouden parkeerplaatsen 12.10.2019. 

Toestemming voorbehouden parkeerplaatsen 12.10.2019 

Halloween 't Spoor - sneukelwandeling 01.11.2019-03.11.2019. 

Toestemming Halloween 't Spoor - sneukelwandeling 01.11.2019-03.11.2019 

Omgevingsvergunning Kloosterstraat 98 Assenede. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting 

Omgevingsvergunning - melding bronbemaling te 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 6. 

Door het schepencollege werd akte genomen van de melding tot bronbemaling te Assenede, Paul 

Christiaenstraat 6. 

 

 

 


