
 

Schepencollege van 15.10.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 15.10.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 02.10.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 02.10.2019 wordt goedgekeurd. 

Verbouwing Bibliotheek - Goedkeuren gunningsverslag perceel 1 t/m perceel 4. 

De architect en ingenieur technieken maakten een gunningsverslag op per perceel voor de 

ingediende offertes. 

Goedkeuren offerte voor het (terug)plaatsen van openbare verlichting in de 

Rozemarijnstraat en het Dorp te Bassevelde. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Verdaagd dossier Omgevingsvergunning Kloosterstraat 98 Assenede. 

Bouwen van een woning na sloop bestaande woning 

Omgevingsvergunning Markt 20-21-22 Assenede. 

Regularisatie aanleg van een verharding 

Omgevingsvergunning Ertveldesteenweg 141 Oosteeklo 

Slopen van een stal 

Omgevingsvergunning Haantjen 30 Bassevelde. 

Aanleg van een buitenpiste en stapmolen 

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. 

vuurkenners te Boekhoute Vliet 20A op 04.01.2020. 

Het schepencollege verleent een wijziging op de geluidsnormen voor het inrichten van "vuurkenners" 

te Boekhoute, Vliet 20A op 04.01.2020. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van wijkkermis 't 

Meuleken Draait in Boekhoute van 18.10.2019 tot en met 21.10.2019 - aanpassing. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van wijkkermis 't Meuleken Draait in Boekhoute 

van 18.10.2019 tot en met 21.10.2019 - aanpassing worden goedgekeurd. 



  

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk 

terras op gedeelte van het Marktplein te 9960 Assenede 15.03.2020 tot en met 

31.10.2020. 

 Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras op gedeelte van 

het Marktplein te 9960 Assenede 15.03.2020 tot en met 31.10.2020 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Kerstmarkt 't 

Meuleken Draait in Boekhoute op 21.12.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Kerstmarkt 't Meuleken Draait in 

Boekhoute op 21.12.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de sneukelwandeling KLJ 

Lembeke op 17.11.2019, wordt goedgekeurd. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de sneukelwandeling KLJ Lembeke op 17.11.2019 

wordt goedgekeurd. 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 989 tot en met nr. 1011 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Het is de bevoegdheid van de Algemeen directeur om in het kader van het dagelijks 

personeelsbeheer stageplaatsen toe te kennen.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Het is de bevoegdheid van de Algemeen directeur om in het kader van het dagelijks 

personeelsbeheer stageplaatsen toe te kennen.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Het is de bevoegdheid van de Algemeen directeur om in het kader van het dagelijks 

personeelsbeheer stageplaatsen toe te kennen.  

Inschrijvingsgeld Skidôme Terneuzen 

Tijdens het sportkamp in de krokusvakantie is er een uitstap gepland naar Skidôme Terneuzen. Het 

inschrijvingsbedrag is betrekkelijk hoger dan een standaard sportkamp. De sportdienst vraagt of de 

gemeente een stuk bij legt. College gaat akkoord om 20 euro per deelnemer bij te leggen. 

 

 



  

Goedkeuren aankoop meubilair uitbreiding IBO Assenede 

Voor de uitbreiding van het Initiatief buitenschoolse opvang in Assenede is extra meubilair nodig. De 

aankoop werd goedgekeurd. 

Vergunning voor de verkoop van gegiste en sterke dranken voor verbruik ter plaatse in een 

reizende drankgelegenheid voor onderneming 'Meat District'. 

Vergunning voor de verkoop van gegiste en sterke dranken voor verbruik ter plaatse in een reizende 

drankgelegenheid werd verleend.

 


