
 

Schepencollege van 16.07.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 16.07.2019. 

 

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

Uitvoeren strooiwerken winterperiode 2019-2020 
vraag tot prijsofferte aan diverse aannemers voor het uitvoeren van strooiwerken tijdens de 

komende winterperiode 

Busvervoer 2019-2020 - Goedkeuring gunning 
Gunnen busvervoer 2019-2020 aan de enige inschrijver 

Herdenkingszuil Oosteeklo -Goedkeuren gunning 
Aankoop van een herdenkingszuil voor de vergeten slachtoffers van de oorlog in Oosteeklo 

Fluvius - Aanvraag tot vergunning voor het inlussen van een klantcabine ter hoogte van 

Kraaigemstraat 60 te 9968 Bassevelde. 
Het college keurt de vergunningsaanvraag van Fluvius voor het inlussen van een klantcabine ter 

hoogte van Kraaigemstraat 60 te Bassevelde goed. 

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. café racer 

en classic bike te Assenede, Markt op 15.09.2019. 
Er wordt door het schepencollege een afwijking toegestaan voor de geluidsnormen n.a.v. café racer 

en classic bike te Assenede, Markt op 15.09.2019. 

Aktename melding klasse 3 te 9960 Assenede, Jos Van de Bogaertstraat - bronbemaling 
Door het schepencollege wordt akte genomen van een bronbemaling te 9960 Assenede, Jos Van de 

Bogaertstraat  

omgevingsvergunning - melding overname exploitatie Tankstation te Assenede, 

Trieststraat 185. 
door het schepencollege wordt akte genomen voor de overname van een tankstation te Assenede, 

Trieststraat 185. 

Tereeckse voetwegel 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement fusiegemeenten naar aanleiding van het 

creëren van een parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van Eendrachtstraat 60. 
Er wordt gevraagd om ter hoogte van Eendrachtstraat 60 te 9968 Bassevelde een parkeerplaats voor 

mindervaliden te voorzien.  

Hiervoor is het noodzakelijk  dat het gecoördineerd verkeersreglement wordt aangepast.  

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 21-juli viering in Bassevelde - 

aanvulling. 



  

Naar aanleiding van de 21-juli viering in Bassevelde werd reeds eerder toestemming verleend voor 

het parkeer- en verkeersvrij maken van het gedeelte van de Nieuwe Boekhoutestraat tussen het 

Dorp en de Stekelaarstraat. Nu worden bijkomende parkeerplaatsen gevraagd voor oude tractoren 

op het dorpsplein te Bassevelde.  

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbons 

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie 

van administratief medewerker (C-niveau) dienst technische dienst 
Voor het opstarten van de selectieprocedure van een voltijdse contractuele functie van 

administratief medewerker (C-niveau) is het noodzakelijk om de selectiecommissie nominatief vast 

te stellen.  

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur in het dagelijks 

personeelsbeheer.  
In het kader van het dagelijks personeelsbeheer is de algemeen directeur bevoegd om het onbetaald 

verlof als gunstmaatregel toe te staan.  

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang te Bassevelde 

vanaf 08.07 tot en met 12.07.2019 en op 21 en 22.08.2019 (2 u/dag) 
er kan een hoofdmonitor worden aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang te Bassevelde 

De Katterit 03.08.2019. 
Toestemming doortocht De Katterit 03.08.2019 

Plaatsen kermisattracties Oosteeklo 13.08.2019-20.08.2019. 
Toestemming plaatsen kermisattracties Oosteeklo 13.08.2019-22.08.2019 

Avondmarkt Oosteeklo 20.08.2019. 
Toestemming avondmarkt Oosteeklo 20.08.2019 

2e hands babybeurs 24.08.2019. 
Toestemming 2e hands babybeurs 24.08.2019 

Boekentapijt 24.08.2019. 
Toestemming Boekentapijt 24.08.2019 

Aanstellen van een halftijdse contractuele functie van Vrijetijdsmedewerker (B-niveau) 

voor bepaalde duur (= voor de duur van het onbetaald verlof als gunstmaatregel van 

Mieke Van Hulle).  
Teneinde de continuïteit van de dienstverlening te garanderen is het aangewezen een halftijds 

contractueel Vrijetijdsmedewerker aan te stellen voor de duur van een onbetaald verlof.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


