
 

Schepencollege van 23.07.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 23.07.2019. 

 

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

Ruimen rioolkolken 2019-2020-2021 - Goedkeuring gunning. 
Gunning opdracht ruimen rioolkolken aan aannemer met de laagste prijs. 

Ter beschikking stellen gedeelte paviljoen Kasteelstraat 53 aan Voedselteam Assenede 
Dit punt wordt verdaagd. 

Leveren van lessenaardeksel met naamplaat op de gemeentelijke begraafplaatsen te 

Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo - Goedkeuring gunning 
Firma aanduiden voor het leveren van lessenaardeksels op de begraafplaatsen 

Omgevingsvergunning Knokstraat 4 Bassevelde. 
Oprichting/herbouw van 3 vergunde constructies 

Omgevingsvergunning Haantjen 15 Bassevelde. 
Bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Hogevorst 39 Bassevelde. 
Slopen van een schuur 

Omgevingsvergunning Weverstraat 23 Assenede. 
Plaatsen van een carport 

Omgevingsvergunning Tramstatie 2 Bassevelde. 
Bouwen van een tuinberging 

Omgevingsvergunning Kloosteraprilstraat 24 Assenede. 
Bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Stroomstraat 82 Oosteeklo. 
Bouwen van een berging en slopen van 2 bestaande bergingen 

Organisatie openbaar onderzoek aanvraag planologisch attest Lippens Bouw bvba. 
Organisatie openbaar onderzoek aanvraag planologisch attest Lippens Bouw bvba. 

Bijstelling van een verkaveling Bijenkorf 2 Assenede. 
Opsplitsing van lot 24 in lot 24A en lot 24B en uitsluiting van lot 24B uit de verkaveling 

Omgevingsvergunning - rooien bomen te Bassevelde, Hazelarenhoek. 
Het schepencollege verleent vergunning voor het rooien van 7 populieren te Bassevelde, 

Hazelarenhoek. 



  

Rooien 2 hoogstammige bomen. 
Het schepencollege verleent de vergunning voor het rooien van 2 hoogstammige bomen in 

Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 30A. 

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. Pop Up 

Joie de Vivre op 17 en 20.08.2019. 
Door het schepencollege wordt een geluidsafwijking toegestaan voor het inrichten van Pop Up Joie 

de Vivre op 17 en 20.08.2019. 

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. 

Jaarmarkt te Oosteeklo op 16.09.2019 
Door het schepencollege wordt een afwijking op de geluidsnormen toegestaan t.g.v. jaarmarkt 

Oosteeklo op 16.09.2019. 

Autodeelproject Assenede. 
Het college gaat akkoord met een verdere uitwerking van het autodeelproject Assenede. 

Omgevingsvergunning - melding te 9960 Assenede, Trieststraat 38 
Door het schepencollege werd akte genomen voor het uitbaten van een fitnesszaal te Assenede, 

Trieststraat 38. 

Omgevingsvergunning - melding te 9968 Bassevelde, Dorp 42a 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Betonvakken Hooghofstraat 
Goedkeuren van vorderingsstraat 1 mbt de heraanleg van de betonvakken in de Hooghofstraat. 

Asfalteren Ter Loverendreef  
Goedkeuren van vorderingsstaat 1 voor de asfalteren van Ter Loverendreef 

Asfalteren Bekputstraat 
Goedkeuren van de gunning van de werken voor het asfalteren van de Bekputstraat. 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het creëren van een 

parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van Molenstraat 85. 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters voor meerdere personen. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbons 



  

Intrekken van de aanstelling van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang 

vanaf 19.08.2019 tot en met 23.08.2019. 
Er werd een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang aangesteld tijdens de periode 

19.08.2019 tot en met 23.08.2019, betrokkene kan die uren niet presteren wegens herexamens. 

Intrekken van de aanstelling van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te 

Oosteeklo op 22.07.2019 en van de aanstelling van een jobstudent voor de 

speelpleinwerking te Oosteeklo op 22 en 23.08.2019 
Er werd een hoofdmonitor en jobstudent aangesteld voor de speelpleinwerking te Oosteeklo, 

betrokkene kan deze uren niet presteren op 22.07.2019 en op 22 en 23.08.2019. 

Intrekken van de aanstelling van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te 

Boekhoute op 19.08.2019. 
Er werd een hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Boekhoute vanaf 19.08 tot en 

met 23.08.2019, betrokkene kan haar prestaties niet uitoefenen op 19.08.2019. 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde vanaf 19.08 tot 

en met 23.08.2019. 
Er werd een hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Bassevelde. 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Boekhoute op 26.07.2019. 
Er werd een hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Boekhoute. 

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een halftijdse contractuele 

functie van administratief medewerker burgerzaken.  
Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure voor de halftijdse contractuele functie van 

administratief medewerker burgerzaken is het noodzakelijk om de ingediende kandidaturen geldig 

vast te stellen. Deze kandidaturen werden vastgesteld. 

Pop-up Oosteeklo kermis 16.08.2019 tot 21.08.2019. 
Toestemming Pop-up Oosteeklo kermis 16.08.2019-21.08.2019. 

Buurtbijeenkomst Oosteeklo 24.08.2019. 
Toestemming Buurtbijeenkomst Oosteeklo 24.08.2019. 

Sneukeltoer 25.08.2019. 
Toestemming Sneukeltoer 25.08.2019. 

Rondrit met treintje 28.08.2019. 
Toestemming rondrit met treintje 28.08.2019. 

Doortocht Vriendschapstocht 31.08.2019. 
Toestemming doortocht Vriendschapstocht 31.08.2019. 

Doortocht truckrun 31.08.2019. 
Toestemming doortocht truckrun 31.08.2019. 



  

Druppelkot Bavog 31.08.2019-03.09.2019. 
Toestemming druppelkot Bavog 31.08.2019-03.09.2019. 

Kroegentocht Bassevelde 02.09.2019. 
Toestemming kroegentocht Bassevelde 02.09.2019. 

Wielerwedstrijd Bassevelde 03.09.2019. 
Toestemming wielerwedstrijd Bassevelde 03.09.2019. 

Start Omloop van de slagvelden Oosteeklo 19.08.2019. 
Toestemming start omloop van de slagvelden Oosteeklo 19.08.2019. 

Pop-up Joie de Vivre 17.08.2019-21.08.2019. 
Toestemming Pop-up Joie de Vivre 17.08.2019-21.08.2019. 

Oogstfeesten : 30.08.2019-01.09.2019. 
Toestemming Oogstfeesten 30.08.2019-01.09.2019. 

Vergunning voor de verkoop van gegiste en sterke dranken voor verbruik ter plaatse in een 

reizende drankgelegenheid voor onderneming 'ALAAF YOU'. 
Vergunning voor de verkoop van gegiste en sterke dranken voor verbruik ter plaatse in een reizende 

drankgelegenheid werd verleend. 

Uitbreiding back-up software van data in de cloud. 
De offerte voor uitbreiding van onze huidige back-up software wordt goedgekeurd. 

Aankoop Pc's voor school. 
De aankoop van 2 laptops werd goedgekeurd.  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een doopfeest in 

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

aanpassing. 

De Katterit 03.08.2019. 
Toestemming doortocht De Katterit 03.08.2019 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


