
 

Schepencollege van 21.05.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege dd. 21.05.2019. 

Bekendmaking op: 24.05.2019 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 
 

Verdaagd dossier Stationsstraat zn. Boekhoute. 
Rooien van 12 populieren 

Omgevingsvergunning Stroomstraat 35 Oosteeklo. 
Verbouwen van een ééngezinswoning 

Omgevingsvergunning Hogevorst 21A Bassevelde 
Regularisatie van een poolhouse 

Omgevingsvergunning Speltreep 34 Assenede. 
Plaatsen van een veranda 

Omgevingsvergunning Hendekenstraat 65 Bassevelde. 
Herbouwen van een eengezinswoning met bijgebouw 

Omgevingsvergunning Speltreep 17 Assenede. 
Plaatsen van een carport 

Principieel akkoord subsidiedossier IGS lokaal woonbeleid. 
Principieel akkoord voor het indienen van een subsidiedossier intergemeentelijk 

samenwerkingsproject lokaal woonbeleid bij Wonen Vlaanderen. 

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. nav preparty en 

14de harleydag op 13 en 14.07.2019 te Bassevelde Dorp. 
door het college wordt een geluidsafwijking toegestaan voor de preparty en de 14de harleydag op 13 

en 14.07.2019 te Bassevelde, Dorp. 

Rooien van 67 + 22  populieren 
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het rooien van 67 + 22 populieren te Oosteeklo, 

Bijsterveld en Ertveldesteenweg. 

Verkaveling Melkerijstraat 
Goedkeuren van de definitieve oplevering voor de opritten en bermen in de verkaveling 

Melkerijstraat. 

Gietasfalt 2019-2021 
Goedkeuren van vorderingsstaat 1 voor de aanleg van Gietasfalt 2019 

Onderhoudswerken 2019  
Goedkeuren van vorderingsstaat 1 mbt de onderhoudswerken 2019. 

Asfalteren Ter Loverendreef 
Goedkeuren van de aanvangsdatum voor het asfalteren van Ter Loverendreef. 

Aanleg Tereeckse voetwegel  
Goedkeuren van het bevel van aanvang voor het project "aanleg Tereeckse voetwegel". 

Verkeersplateau Sasdijkstraat - Staakstraat 
Goedkeuren van de aanvangsdatum voor de werken aan de verkeersplateau Sasdijkstraat - 

Staakstraat. 



  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Harleydag in 

Bassevelde 13 en 14.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Harleydag in Bassevelde 13 en 14.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Sportfeesten in 

Bassevelde op 07.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Sportfeesten in Bassevelde op 07.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de KLJ Afterwork Party in Bassevelde op 05.07.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de KLJ Afterwork 

Party in Bassevelde op 05.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het Steakfestijn in 

Assenede op 09.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het Steakfestijn in Assenede op 09.06.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Tractorwijding in 

Boekhoute 09.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Tractorwijding in Boekhoute 09.06.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Tractorpulling in Assenede op 18.08.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Tractorpulling 

in Assenede op 18.08.2019. 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 547 tot en met nr. 587 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 
De algemeen directeur is bevoegd voor het toekennen van een stageplaats in het kader van het 

dagelijks personeelsbeheer.  

Toestaan individuele afwijking op reglement van de variabele werktijden.  
Toestaan individuele afwijking op het reglement van de variabele werktijden.  

Vaststellen contingent jobstudenten gemeente.  
Vaststellen contingent jobstudenten gemeente. 

Steakfestijn 09.06.2019. 
Toestemming steakfestijn 09.06.2019 

Evenementen : Sneukeltoer LG Assenede 16.06.2019. 
Toestemming Sneukeltoer Landelijke Gilde 16.06.2019 

Rommelmarkt Hoogstraat Assenede 29.06.2019. 
Toestemmming Rommelmarkt Hoogstraat Assenede 29.06.2019 

Wielerwedstrijd Bassevelde 25.06.2019. 
Toestemming wielerwedstrijd Bassevelde 25.06.2019 

Wielerwedstrijd Assenede 30.06.2019. 
Wielerwedstrijd Assenede 30.06.2019 

Kleidfuifschieten 06 en 07 juni 2019. 
Toestemming Kleidfuifschieten 06 en 07 juni 2019. 

Tussenstop Route 55 11.07.2019. 
Toestemming tussenstop Route 55 11.07.2019 



  

 POP-up Cambrinus 02.07.2019. 
Toestemming  POP-up Cambrinus 02.07.2019 

Goedkeuren van de agenda van de gewone algemene vergadering (tevens jaarvergadering) 

van Zefier cvba op 13.06.2019. 
Goedkeuren van de agenda van de gewone algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van 

Zefier cvba op 13.06.2019. 

Fluvius - Goedkeuren offerte voor het tijdelijk verwijderen van een gevelarmatuur t.h.v. 

Dorp 20 te Bassevelde ten behoeve van een bouwproject. 
Het college heeft de offerte voor de tijdelijke wegname van lichtpunt 29 in het Dorp te Bassevelde 

goed voor het bedrag van 146,94 euro (btw verlegd) verdaagd. De beslissing wordt uitgesteld tot de 

omgevingsvergunning voor het project is afgeleverd. 

Omgevingsvergunning Paul Christiaenstraat 6 Assenede. 
Bouwen van een loods in functie van een carrosserie 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

Frederik Willems Philippe De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


