Schepencollege van 18.02.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 18.02.2020.

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

Voorbereiding gemeenteraad: 3e voorstel agenda + 2e voorstel dossiers.
Het voorstel van de agenda wordt goedgekeurd.

Aanvraag vergunning ceremonieel personenvervoer.
Exploitant wordt gemachtigd om een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer voor
ceremonies te exploiteren op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Bibliotheek - Goedkeuren vorderingsstaat 2 perceel 1 Ruwbouw
De aannemer ruwbouw diende vorderingsstaat 2 in voor de werken aan de bibliotheek. De
vorderingsstaat werd goedgekeurd.

Vervangen verreiker recyclagepark.
Het bijzonder bestek, de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's worden goedgekeurd door
het college voor indienen prijsofferte.

IBO ASSENEDE - Uitvoering ECA.
Werken door ECA uitgevoerd voor 2de ruimte IBO Assenede worden goedgekeurd.

Telenet: Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een ondergrondse kabel te Assenede;
Stoepestraat 4.
Goedkeuren aanvraag vergunning Telenet voor het aanbrengen van een ondergrondse kabel in de
Stoepestraat 4 te Assenede.

Proximus: Aanvraag vergunning voor het uitvoeren van werken in de Nieuwe
Boekhoutestraat 28 te Bassevelde
Proximus: Goedkeuren aanvraag voor het uitvoeren van werken in de Nieuwe Boekhoutestraat 28 te
Bassevelde

Splitsen eigendommen Kaprijkestraat 33 Bassevelde.
Vraag van notaris Jan Verstraeten voor het splitsen eigendommen Kaprijkestraat 33 Bassevelde.

Splitsen eigendommen 1 ste afdeling Sie E nr 1812.
Dit punt werd verdaagd naar een volgende zitting.

Verdaagd dossier Landsdijk 102 Bassevelde.
Verbouwen van een ééngezinswoning

Omgevingsvergunning advies voor het verder exploiteren en veranderen van een
waterzuiveringsinstallatie te Boekhoute, Noordstraat 70A.
Door het schepencollege wordt gunstig advies verleend voor het verder exploiteren en veranderen
van een waterzuiveringsinstallatie te Boekhoute, Noordstraat 70A.

Omgevingsvergunning rooien 3 bomen te 9968 Bassevelde, Heulken 4.
Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 3 bomen te 9968
Bassevelde, Heulken 4.

Aanleg fietspad Menneken - St Sebastiaanstraat
Goedkeuren van het bestek , de lastenvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor de aanleg van
het fietspad tussen Menneken en St Sebastiaanstraat.

Aanleg uitwijkstrook Smoutersdijkstraat
Goedkeuren van de lastenvoorwaarden, bestek en uit te nodigen firma's voor de aanleg van een
uitwijkstraat in de Smoutersdijkstraat.

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van
parkeerverbod in gedeelte van de Kerkstraat en parkeerverbod voor vrachtwagens op het
Dorpsplein in Bassevelde.
Door het college van burgemeester en schepenen werd een beslissing genomen waarbij het invoeren
van parkeerverbod in de gedeelte van de Kerkstraat tussen de Eendrachtstraat en de toegang naar
de kerk werd goedgekeurd .

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar
aanleiding van de Noordrit op 02 en 03.05.2020.
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Noordrit op 02
en 03.05.2020, worden goedgekeurd.

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Augustijnentocht
op 23.05.2020.
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Augustijnentocht op 23.05.2020, wordt
goedgekeurd.

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van een doortocht sneukeltoer op
03.05.2020.
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van een doortocht sneukeltoer op 03.05.2020, wordt
goedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties
tijdens zomerkermis in Assenede van 30.06.2020 tot en met 08.07.2020.
Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties tijdens zomerkermis in
Assenede van 30.06.2020 tot en met 08.07.2020, worden goedgekeurd.

Grafconcessies.
Toestaan grafconcessies

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Goedkeuren bestelbonnen.
Goedkeuren bestelbonnen.

Vraag van een meewerkend ploegbaas om te mogen afwijken van de bestaande
uurregeling.
Het college gaat akkoord met een afwijking op het bestaande uurrooster van een meewerkend
ploegbaas.

Aanpassen en actualiseren van het retributiereglement voor de lessenreeks Multimove in
de sporthal Assenede.
Het college gaat akkoord met de aanpassing van het retributiereglement Multimove.

Aanpassen van het retributiereglement lessenreeksen georganiseerd door het
gemeentebestuur Assenede (sportdienst).
Aanvraag subsidie kadervorming 2018-2019.
Wij ontvingen een subsidie kadervorming 2018-2019. Dit aanvraagformulier ging verloren bij de
verhuis van de dienst vrije tijd. Het college beslist om de subsidie alsnog uit te betalen.

Partnership jubileum editie 25 jaar U13 Cup Bassevelde op 5, 6 en 7 juni 2020.
Vzw maarten richt voor de 25e maal de U13 in op 5, 6 en 7 juni 2020. Zij vragen opnieuw steun van
het gemeentebestuur voor de realisatie van dit tornooi. Het college gaat akkoord met de
ondersteuning in het kader van het partnership met vzw Maarten.

Leasing multifunctional printer/scanner voor bezoekerscentrum.
Het college besluit een nieuwe printer te leasen voor het bezoekerscentrum van Boekhoute via het
raamcontract van de provincie Oost-Vlaanderen.

VK Jos Van den Bogaertstraat
Goedkeuren van de voorlopige oplevering mbt de infrastructuurwerken verkaveling Jos Van den
Bogaertstraat.

Evenementen - Vraag organisatie etappe Lotto Belgium Tour 25 - 28.06.2020.
De organisatie TOESJ! bvba stelt de vraag naar de mogelijkheid tot de organisatie van een etappe van
de Lotto Belgium Tour in onze gemeente. Dit punt werd verdaagd naar een volgende zitting.

