
 

Schepencollege van 12.11.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 12.11.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 29.10.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 29.10.2019 wordt goedgekeurd. 

Leveren en plaatsen van natuurlijke speelelementen in Oosteeklo. 

Een bestek werd goedgekeurd. 

Aankoop bijkomend snelheidsinformatiebord. 

Er wordt een bijkomend snelheidsinformatiebord aangekocht. 

Takel- en stallingskosten voertuig. 

De takelkosten van een achtergelaten voertuig zal betaald worden. 

Aanvraag stedenbouwkundig attest - Kraaigemstraat 31 - Bassevelde. 

Aanvraag stedenbouwkundig attest voor een zonevreemde functiewijziging van woningbijgebouw 

naar woning 

Omgevingsvergunning - Heide 4 - Oosteeklo. 

Verbouwen van een woning 

Omgevingsvergunning - Meuleken 63 - Boekhoute. 

Verbouwen van een woning 

Splitsen eigendom Antwerpse Heirweg Oosteeklo 

Splitsen eigendom gelegen aan de Antwerpse Heirweg Oosteeklo. 

Splitsen eigendom Ertveldesteenweg 92 B en 94 

Splitsen eigendom gelegen aan de Ertveldesteenweg 92 B en 94 

Splitsen eigendom Sasdijkstraat 29. 

Splitsen eigendom perceel gelegen te 9960 Assenede, Sasdijkstraat 29 

Splitsen eigendom Nieuwe Boekhoutestraat. 

Splitsen eigendom van percelen gelegen te 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 

IVM - ophaling asbest op afroep 



  

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 

halfvastenstoet te Oosteeklo op 22.03.2020. 

Door het schepencollege wordt een afwijking toegestaan op de geluidsnormen voor het inrichten van 

de halfvastenstoet te Oosteeklo, Oosteeklodorp op 22.03.2020. 

Omgevingsvergunning 1ste klasse advies schepencollege. 

Het schepencollege geeft voorwaardelijk gunstig advies voor het veranderen door wijziging van een 

landbouwbedrijf - slopen stal en bouwen jongveestal. 

Betonvakken Oesterputbrug  

Goedkeuren van vorderingsstaat 1 voor het herstel van de betonvakken aan de Oesterputbrug. 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het verplaatsen en 

bijkomend plaatsen van verkeerskussens in de Poelstraat in Assenede. 

Het gecoördineerd verkeersreglement wordt aangepast naar aanleiding van het  naar aanleiding van 

het verplaatsen en bijkomend plaatsen van verkeerskussens in de Poelstraat in Assenede. 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het verwijderen van een 

verkeerskussen en plaatsen verkeerskussens in de Kloosterstraat. 

Het  gecoördineerd verkeersreglement wordt aangepast naar aanleiding van het verwijderen van een 

verkeerskussen te hoogte van Kloosterstraat 31  en plaatsen verkeerskussens  voor de toegang naar 

de jeugd- en sportterreinen in de Kloosterstraat. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de paarden- en koetsentocht in 

Oosteeklo op 15.12.2019. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de paarden- en koetsentocht in Oosteeklo op 

15.12.2019 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 

wordt goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbons 

Vacant verklaren van een betrekking in een wervingsambt bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute. 



  

Naar aanleiding van het personeelsbestand van 1 oktober 2019 moeten de betrekkingen bij de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute vacant verklaard worden, met het oog op vaste benoeming 

vanaf 01.01.2020. 

Goedkeuren betalen gebruikersvergoeding Bass'Cul voor intrede Sint. 

Goedkeuren betalen gebruikersvergoeding Bass'Cul voor intrede Sint. 

Vuurkenners 04.01.2020. 

Toestemming Vuurkenners 04.01.2020 

Opnemen herbruikbare wijnbekers bij gemeentelijk materiaal uitleendienst. 

Met ingang van 15.11.2019 worden herbruikbare wijnbekers gratis ter beschikking gesteld aan de 

evenementenorganisatoren voor evenementen in Assenede via de gemeentelijke uitleendienst. 

Goedkeuren opnemen herbruikbare cava bekers voor uitleen gemeentelijk materiaal. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Ass'nee Dropt 20.12.2019. 

Toestemming Ass'nee Dropt 20.12.2019 

Ouderavond KLJ Bassevelde 29.02.2020. 

Toestemming ouderavond KLJ Bassevelde 29.02.2020 

2de Wintertocht (wandeltocht) 01.02.2020. 

Toestemming 2de Wintertocht (wandeltocht) 01.02.2020 

Kersthappening Bassevelde 25.12.2019. 

Toestemming Kersthappening Bassevelde 25.12.2019 

 Rondrijden radiowagen circus Pepino 27.30.31.05.2020. 

Toestemming rondrijden radiowagen circus Pepino 27.30.31.05.2020 

Sloezenmaandag 24.02.2020. 

Toestemming Sloezenmaandag 24.02.2020 

Carnaval Oosteeklo 20.03.2020-22.03.2020. 

Toestemming Carnaval Oosteeklo 20.03.2020-22.03.2020 

Uitbreiding biometrie apparatuur dienst bevolking 

In het kader van de nieuwe richtlijnen waarbij op de eid  ook de biometrie gegevens worden 

opgeslagen is het aangewezen alle balie Pc's hiervoor uit te rusten. Dit wordt goedgekeurd. 



  

Upgrade Windows Servers 

De systeemsoftware op onze servers is niet meer up-to-date, waardoor beveiligingsrisico's zouden 

kunnen ontstaan. De installatie van recente versies van deze software wordt goedgekeurd. 

BBC 2020 

Aanpassing New Horizon in het kader van de regels rond BBC2020. De nodige aanpassingen aan de 

boekhoudsoftware worden goedgekeurd. 

Digital Coaching Office 365 

Office 365 moet onder begeleiding ingevoerd worden willen we optimaal van alle mogelijkheden 

gebruik maken. De coaching wordt goedgekeurd. 

Goedkeuren huurovereenkomst ECA Atelier 2 

De huurovereenkomst voor Atelier 2 van ECA NV in de Leegstraat 22 te Assenede voor de uitbreiding 

van het IBO wordt goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


