
 

Schepencollege van 18.06.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 18.06.2019. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 04.06.2019. 

Voorstel agenda voor de gemeenteraad van 27.06.2019. 
Voorstel agenda voor de gemeenteraad van 27.06.2019. 

Kennisnemen van het jaarrapport 2018 organisatiebeheersing. 
Kennisnemen jaarrapport 2018 organisatiebeheersing 

Pastorij Bassevelde - Goedkeuren bestek, lastvoorwaarden en gunningswijze, aan te 

schrijven firma's. 
Voor de renovatiewerken van de gevel van de pastorij werd een bestek opgemaakt.  

Ruimen rioolkolken 2019-2020-2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen 

firma's 
Prijsvraag voor het ruimen van de rioolkolken in november 2019 - 2020 - 2021 

Aanvraag Telenet voor het uitvoeren van werken Markt 20 te Assenede 
Het college geeft een positief advies over het uitvoeringsplan voor het plaatsen van ondergrondse 

Telenet-kabel ter hoogte van Markt 20 te Assenede. Een vergunning van het Agentschap Wegen en 

Verkeer is vereist. 

Telenet : Aanvraag vergunning voor aanleg coaxkabel te Oosteeklo - Oosthoek 
Het college keurt de vergunningsaanvraag van Telenet voor het uitbreiden van netwerkkabel ter 

hoogte van Oosthoek 46 te Oosteeklo goed. 

Omgevingsvergunning Dorp 20 en 20A Bassevelde. 
Bouwen van een handelsruimte met woongelegenheid. 

Omgevingsvergunning Oosthoek 86 Oosteeklo. 
Slopen en bouwen van een ééngezinswoning 

Omgevingsvergunning Kloosteraprilstraat 18 Assenede. 
Bouwen van een carport 

Omgevingsvergunning Posthoorn zn. Assenede. 
Plaatsen van een hekken 

Omgevingsvergunning Keurestraat zn. Assenede. 
Bouwen van een garage 

Omgevingsvergunning Kliniekstraat 2 Assenede. 
Bouwen van een eengezinswoning met carport 



  

Omgevingsvergunning Elsburgstraat 14 Assenede. 
Uitbreiden woning + carport 

Omgevingsvergunning Paul Christiaenstraat 1 Assenede. 
Aanleg parkeerplaatsen 

Omgevingsvergunning Hooghofstraat 14 Bassevelde. 
Slopen en bouwen loods + aanleg verharding 

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. 

Gîrnaertfeesten te Boekhoute op 19 - 20 - 21 -22 september 2019. 
Door het schepencollege wordt een afwijking voor de geluidsnormen toegestaan op 19 - 20 - 21 -22 

september 2019 te Boekhoute tgv de Gîrnaertfeesten. 

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. inrichten 

wijkkermis Nieuwburg op 11 - 12 -13 - 15 juli 2019 
Door het schepencollege wordt een afwijking op de geluidsnormen toegestaan voor de 

nieuwburgkermis te Assenede, Nieuwburg op 11 - 12 - 13 - 15 juli 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. 

Havenkermis te Boekhoute op 02.08.2019. 
Door het schepencollege wordt een afwijking voor geluidsnormen toegestaan n.a.v. Haven Kermis te 

Boekhoute op 02.08.2019. 

IVM - textiel 
Het college keurt de gunning goed voor het plaatsen van textielcontainers op het openbaar domein 

door de Kringwinkel Meetjesland.  

Affrezen en asfalteren Bekputstraat  
Goedkeuren van de lastenvoorwaarden, bestek en de uit te nodigen firma's in het kader van het 

affrezen en asfalteren van de Bekputstraat. 

Opmeten gedeelte buurtweg 20 ter hoogte van Schare 21 - goedkeuren opmetingsplan. 
Ter hoogte van Schare 21 werd aan de kant van buurtweg 20 een nieuwe afsluiting geplaatst. Er was 

onduidelijkheid of deze al dan niet op privédomein geplaatst was. Daarom werd een landmeter 

aangesteld en werd een opmetingsplan opgemaakt. Dit opmetingsplan dient te worden 

goedgekeurd. 

Niet 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.  



  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een stop oldtimerrit in 

Assenede op 28.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een stop oldtimerrit in Assenede op 

28.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen in Bassevelde naar aanleiding van een 

huwelijk op 13.07.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen in Bassevelde naar aanleiding van een huwelijk op 13.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een doopfeest in 

Assenede op 28.07.2019.  
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een doopfeest in Assenede op 28.07.2019.  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een Pop Up Cambrinus 

in Assenede op 02.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een Pop Up Cambrinus in Assenede op 

02.07.2019 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht Route 55 op 

11.07.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht Route 55 op 11.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 21-juli viering 2019 

in Bassevelde. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 21-juli viering 2019 in Bassevelde. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Twee Landentocht op 21.07.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Twee 

Landentocht op 21.07.2019. 

Goedkeuren bestelbons. 
Lijst bestelbonnen vanaf nr. 619 tot en met nr. 626 + Lijst vanaf nr. 627 tot en met nr. 661 

Vastleggen van de facultatieve verlofdagen van de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2019/2020. 
de facultatieve verlofdagen worden jaarlijks vastgelegd voor de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute 

Toekennen voltijds afwezigheid voor verminderde prestaties aan een vastbenoemd 

onderwijzer bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute 
een vastbenoemd onderwijzer bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute vraagt voltijdse 

afwezigheid voor verminderde prestaties van 01.09.2019 tot en met 31.08.2020 

Toekennen voltijds verlof voor verminderde prestaties aan een vastbenoemd onderwijzer 

bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor bepaalde duur. 



  

een vastbenoemd onderwijzer bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute vraagt voltijds verlof 

voor verminderde prestaties voor de maanden november en december 2019 

Preparty en 14e Harleydag 13-14.07.2019. 
Toestemming Preparty en 14e Harleydag 13-14.07.2019 

Omloop Het Nieuwsblad voor junioren 14.07.2019. 
Toestemming Omloop Het Nieuwsblad voor junioren 14.07.2019 

 Hot Shot Party Summer Edition 20.07.2019. 
Toestemming Hot Shot Party Summer Edition 20.07.2019 

Buurtfeest Stationsstraat Boekhoute 06.07.2019. 
Toestemming Buurtfeest Stationsstraat Boekhoute 06.07.2019 

 Internationaal Beloften weekend 13.07.2019. 
Toestemming Internationaal Beloften weekend 13.07.2019 

Intentieverklaring EFRO-project: delen ambtenaar lokale economie & digitale 

dienstverlening ondernemers. 
goedkeuren intentieverklaring EFRO-project: delen ambtenaar lokale economie & digitale 

dienstverlening ondernemers. 

(Lieven) Bibliotheek - Goedkeuren bestek 
Bibliotheek - Goedkeuren bestek voor de verbouwing van de bibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


