
 

Schepencollege van 21.01.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 21.01.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De notulen worden goedgekeurd. 

Bibliotheek - Prijsherziening Perceel 4 Elektriciteit. 

De aannemer van het lot elektriciteit vraagt om een andere prijsherzieningstabel speciaal voor 

elektriciens toe te passen. 

Het college keurt de nieuwe prijsherzieningstabel goed. 

Aanstellen Veneco voor kerk Boekhoute 

De kerk van Boekhoute zal een andere bestemming krijgen. De werkzaamheden zullen opgevolgd 

worden door Veneco. 

Omgevingsvergunning Schoutstraat 9 en 11 Assenede. 

Bouwen van 2 woningen 

Omgevingsvergunning Schare 51 Boekhoute. 

Dit dossier is uit de zitting verdaagd. 

Omgevingsvergunning Hazelarenhoek 9 Bassevelde. 

Bouwen van een woning na slopen bestaande woning 

Omgevingsvergunning Kerrestraat 20 Oosteeklo. 

Uitvoeren gevelrenovatie 

Omgevingsvergunning Bijenkorf 4 Assenede. 

Bouwen van een tuinhuis 

Omgevingsvergunning Keurestraat 25 en 27 Assenede. 

Bouwen van 2 woningen 

Omgevingsvergunning Mouterij 1 Boekhoute. 

Bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Mouterij 3 Boekhoute. 

Bouwen van een woning 



  

Omgevingsvergunning Mouterij 5 Boekhoute. 

Bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Mouterij 7 Boekhoute. 

Bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Mouterij 9 Boekhoute. 

Bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Mouterij 11 Boekhoute. 

Bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Kasteelstraat zn. Assenede. 

Aanleg van een parking 

Splitsen eigendom 9961 Boekhoute Posthoorn 

Aanvraag notaris Lieven Demolder voor het splitsen van een eigendom gelegen te 9961 Boekhoute, 

Posthoorn. 

Splitsen eigendom Wildestraat 5 Boekhoute. 

Aanvraag splitsen eigendom gelegen te 9961 Boekhoute, Wildestraat door notariskantoor Boone & 

De Jaeger 

Verlengen contract met Levin Murre. 

Verlengen contract met Levin Murre: Snoeien houtachtige gewassen, vellen van hoogstammige 

bomen, uitfrezen boomstronken. 

Verlengen contract met Pro Natura. 

Verlengen van contract met Pro Natura voor het onderhoud van de begraafplaats te Oosteeklo. 

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. 11 juli 

viering in Boekhoute. 

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

de 11 juli viering in Boekhoute, Riethoek 7. 

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. 

Afterworkparty in Assenede, Leegstraat 18 op 15.03.2020. 

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

een afterwork party in 9960 Assenede, Leegstraat 18 op 15.03.2020. 



  

Omgevingsvergunning - rooien 23 populieren te Oosteeklo, Spiegelstraat en Abdijstraat. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 11 bomen te te Oosteeklo, 

Spiegelstraat en 12 bomen te Oosteeklo, Abdijstraat. 

Omgevingsvergunning rooien 10 populieren en 1 kerselaar te 9961 Boekhoute, 

Boekhoutedorp 4. 

Het schepencollege verleent een omgevingsvergunning voor het rooien van 10 populieren en 1 

kerselaar te 9961 Boekhoute, Boekhoutdorp 4. 

Omgevingsvergunning - melding inrichten motorcross in Assenede, Planterijstraat op 

08.03.2020. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de inrichting van een motorcross in Assenede, 

Planterijstraat op 08.03.2020. 

Omgevingsvergunning - melding voor het inrichten van een motorcross in Oosteeklo, 

Bijsterveld op 28 en 29.03.2020. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor  het inrichten van een 

motorcross in Oosteeklo, Bijsterveld op 28 en 29.03.2020 

Overstortdeksels Schoolstraat  

Goedkeuren van het herstel van de overstortdeksels in de Schoolstraat. 

Goedkeuren lastvoorwaarden voor opmeten, afpalen en opmaken opmetingsplan voor 

perceelsgedeelten palende aan de Nieuwe Boekhoutestraat en uit te nodigen landmeters. 

In zitting van de gemeenteraad werd beslist om over te gaan tot de ruil van perceelsgedeelten 

palende aan de Nieuwe Boekhoutestraat. Hiervoor is het noodzakelijk dat een opmetingslan wordt 

opgemaakt. Het bestek werd goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross 

Bijsterveld in Oosteeklo op 28 en 29.03.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross Bijsterveld in Oosteeklo op 28 

en 29.03.2020 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties 

tijdens zomerkermis Boekhoute van 19.05.2020 tot en met 27.05.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties tijdens zomerkermis 

Boekhoute van 19.05.2020 tot en met 27.05.2020, worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Avondmarkt in 

Boekhoute op 26.05.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Avondmarkt in Boekhoute op 26.05.2020, 

worden goedgekeurd. 



  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties 

naar aanleiding van kermis Bassevelde van 16.06.2020 tot en met 24.06.2020.  

Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties naar aanleiding van kermis 

Bassevelde van 16.06.2020 tot en met 24.06.2020, worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een receptie op 

privéterrein in Assenede op 02.02.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een receptie op privéterrein in Assenede op 

02.02.2020, werden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een Led scherm 

Carnaval in Assenede van 19.02.2020 tot en met 01.03.2020.  

Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een Led scherm Carnaval in Assenede van 

19.02.2020 tot en met 01.03.2020, werden goedgekeurd. 

Informatieveiligheidsbeleid: raadplegingen in het bevolkingsregister voor interne 

doeleinden. 

Opmaken van een beleid lokaal bestuur betreffende het raadplegen van de bevolkingsregisters voor 

duidelijk interne doeleinden. Dit beleid werd goedgekeurd. 

Grafconcessies. 

Grafconcessies. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbonnen 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten 

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie 

van gemeenschapswacht (C-niveau) voor onbepaalde duur. 



  

De selectiecommissie voor de voltijdse contractuele functie van gemeenschapswacht wordt 

nominatief vastgesteld.   

Uitbreiden arbeidsprestaties van een halftijds contractueel technisch beambte (E-niveau) 

voor bepaalde duur.  

Het college keurt de uitbreiding van de arbeidsprestaties van een halftijds contractueel technisch 

beambte (E-niveau) voor bepaalde duur goed. 

Kennisnemen van de definitieve ambtsneerlegging van een deeltijds contractueel 

technisch beambte (E-niveau) ingevolge vrijwillig ontslag.  

Het college neemt kennis van de definitieve ambtsneerlegging van een voltijds contractueel 

technisch beambte (E-niveau) ingevolge vrijwillig ontslag. 

Pannenkoeken bakken op de Leuvense stoof 02.02.2020. 

Toestemming Pannenkoeken bakken op de Leuvense stoof 02.02.2020. 

Retrofuif 2020 Des Amigos 08.02.2020. 

Toestemming Retrofuif Des Amigos 08.02.2020. 

Recreatieve fietstocht 'Ronde van Zeeuws-Vlaanderen' 22.02.2020. 

Toestemming Recreatieve fietstocht 'Ronde van Zeeuws-Vlaanderen' 22.02.2020. 

Vaststellen van de retributie voor de lezing "De beste versie van de waarheid over eten en 

bewegen" door professor Hendrik Cammu op 02.04.2020. 

De retributie deelname voor de lezing "De beste versie van de waarheid over eten en bewegen" door 

professor Hendrik Cammu op 02.04.2020 in gemeenschapscentrum de Bijenkorf is vastgesteld op € 

10,00. 

Voorbereiding gemeenteraad 30.01.2020: 3e voorstel agenda + 2e voorstel dossiers. 

De agenda wordt goedgekeurd. 

Omgevingsvergunning Keurestraat 39 en 41 Assenede. 

Bouwen van 2 woningen 

Verdaagd dossier Omgevingsvergunning Beekstraat 43 Bassevelde. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

 

 

 


