
 

Schepencollege van 24.09.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 24.09.2019. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege van 10.09.2019. 
De redactie van de notulen van het schepencollege van 10.09.2019 wordt goedgekeurd. 

Leveren en plaatsen 11 tweepersoonsgrafkelders - Gunning. 
Dit punt wordt verdaagd. 

Aanplanten bomen in Dorp, Kapelledreef en Nieuwe Boekhoutestraat - Goedkeuring 

lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. 
Goedkeuren documenten en aan te schrijven firma's voor prijsvraag voor het aanplanten van bomen 

in Assenede. 

Bijstellen verkaveling Hospicestraat 1A Assenede. 
Aanpassen van de bouwzone van lot 1A in functie van de uitbreiding met een ontmoetingsruimte 

Omgevingsvergunning Nieuwe Boekhoutestraat 7 en Sint-Bernardusstraat 1A Bassevelde. 
Slopen van de gebouwen van 'Blij Leven' aan de Nieuwe Boekhoutestraat 7 en Sint-Bernardusstraat 

1A te Bassevelde. 

Omgevingsvergunning Oude Gentweg 13 Assenede. 
Afbraak en bouwen van een garage. 

Omgevingsvergunning Stationsstraat 92 Boekhoute. 
Bouwen van een berging en bedrijfsloods. 

Omgevingsvergunning Groenendijkstraat 17 Assenede. 
Verbouwen van een woning (uitbreiding). 

Splitsen eigendom Kerkstraat 9 Bassevelde. 
Dit punt wordt verdaagd. 

Splitsen eigendom achter Oosthoek 103 Oosteeklo. 
Splitsen eigendom achter Oosthoek 103 Oosteeklo. 

Verdaagd dossier omgevingsvergunning Oosteeklo-dorp 88-88/8 Oosteeklo. 
Slopen van 2 woningen en bouwen van een meergezinswoning met 9 woonentiteiten wordt 

geweigerd. 

Omgevingsvergunning - rooien bomen te 9968 Oosteeklo, Abdijstraat. 
Het college verleent een vergunning voor het rooien van bomen in de Abdijstraat te Oosteeklo. 

  



  

Omgevingsvergunning - vergunning 2de klasse voor het hernieuwen en veranderen door 

wijziging en uitbreiding van een landbouwbedrijf te Assenede, Dankaartsekestraat 2. 
Het college verleent een vergunning voor het hernieuwen en veranderen door wijziging en 

uitbreiding van een landbouwbedrijf te Assenede, Dankaartsekestraat 2. 

Fietswegel tussen Leegstraat en Basseveldestraat 
Goedkeuren van het ereloonbestek voor de aanleg van een fietswegel tussen de Leegstraat en 

Basseveldestraat. 

Asfalteringswerken Bekputstraat 
Goedkeuren van het aanvangsbevel voor de opdracht asfalteren Bekputstraat. 

Tereeckse voetwegel 
Goedkeuren van vorderingsstaat 2 en 3 mbt de aanleg van de Tereeckse voetwegel. 

Collector Rijkestraat 
Goedkeuren van het wegenisontwerp en de raming in het kader van de rioleringswerken in de 

Rijkestraat en Koning Albertstraat door Aquafin. 

VK Jos Van Den Bogaertstraat 
Goedkeuren van de aanleg van een nieuwe toplaag in de Jos Van Den Bogaertstraat. 

Verkeer - De Lijn - vervoersregioraad voorstel kernnet en aanvullend net. 
De Lijn - Vervoersregioraad voorstel kernnet en aanvullend net -  inname standpunt. Het college van 

burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het voorstel van De Lijn. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de winterjaarmarkt in 

Assenede op 15.10.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de winterjaarmarkt in Assenede op 

15.10.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van wijkkermis 't 

Meuleken Draait in Boekhoute van 18.10.2019 tot en met 21.10.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van wijkkermis 't Meuleken Draait in Boekhoute 

van 18.10.2019 tot en met 21.10.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 

Prinsenverkiezingen in Assenede op 23.11.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Prinsenverkiezingen in Assenede op 

23.11.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke publiciteit naar aanleiding van 

Circus Pipo in Assenede van 11.11.2019 tot en met 17.11.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke publiciteit naar aanleiding van Circus Pipo in Assenede 

van 11.11.2019 tot en met 17.11.2019 worden goedgekeurd. 



  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een Autocross 

Ertveldesteenweg in Oosteeklo op 05 en 06.10.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een Autocross Ertveldesteenweg in Oosteeklo 

op 05 en 06.10.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Herfstrit voor 

motorrijders op 27.10.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Herfstrit voor motorrijders op 27.10.2019 

worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Herfsttocht op 03.11.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Herfsttocht op 

03.11.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Dode hoek les in 

Bassevelde op 14.10.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Dode hoek les in Bassevelde op 14.10.2019 

worden goedgekeurd. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Grafconcessies. 
Grafconcessies. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbons 

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur - toekennen 20 werkdagen 

onbetaald verlof als gunstmaatregel aan een voltijds meewerkend ploegbaas. 
Dit punt wordt verdaagd. 

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd leerkracht R.K.godsdienst vanaf 11.09.2019 voor 

de duur van het schooljaar 2019/2020 voor 6/24. 
Er wordt een tijdelijk gesubsidieerd leerkracht R.K.godsdienst aangesteld bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute vanaf 11.09.2019 voor de duur van het schooljaar 2019/2020 voor 6/24. 

100-jarige herdenking herbegraving gefusilleerden 25.10.2019. 
Toestemming 100-jarige herdenking herbegraving gefusilleerden 25.10.2019. 

  



  

Intrede Sint 17.11.2019. 
Toestemming intrede Sint 17.11.2019 

Feestbingo 26.01.2020. 
Toestemming Feestbingo 26.01.2020 

Doortocht Herfstrit 27.10.2019. 
Toestemming doortocht herfstrit 27.10.2019 

3de Herfsttocht 03.11.2019. 
Toestemming 3de Herfsttocht 03.11.2019. 

Najaartocht inschrijvingen 13.11.2019. 
Toestemming Najaartocht inschrijvingen 13.11.2019 

Cicrus Pipo 11.11.2019-17.11.2019. 
Toestemming circus Pipo 11.11.2019-17.11.2019 

Uitnodiging nieuwe inwoners naar opendeurdag bib.  
Vraag naar lijst nieuwe inwoners om de nieuwe inwoners uit te nodigen naar de opendeurdag van de 

bibliotheek werd geweigerd. 

Regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van lokale sociale economie 2020-2025. 
Het college beslist om via Welzijnsband Meetjesland een aanvraag in te dienen in het kader van de 

open oproep 'regierol voor steden en gemeenten op vlak van lokale sociale economie 2020-2025'. 

Goedkeuren afrekening Zwarte-Sluispolder voor het uitvoeren van extra 

onderhoudswerken aan de waterloop langsheen de festivalweide in de Klooststraat te 

Assenede. 
Het college keurt de afrekening van de Zwarte-Sluispolder voor het uitvoeren van extra 

onderhoudswerken aan de waterloop langsheen de festivalweide in de Klooststraat te Assenede 

goed voor het bedrag van € 641,80. 

Fluvius - Aanvraag tot vergunning voor de uitbreiding van het LS-net ten behoeve van 23 

assistentiewoningen in de Hospicestraat te Assenede. 
Het college keurt de aanvraag van Fluvius voor de uitbreiding van het LS-net ten behoeve van 23 

assistentiewoningen in de Hospicestraat te Assenede goed. 

Telenet - Aanvraag tot vergunning voor het plaatsen van een ondergrondse kabel ter 

hoogte van Oosthoek 31 te Oosteeklo. 
Het college keurt de vergunningsaanvraag van Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel 

ter hoogte van Oosthoek 31 te Oosteeklo goed. 

  



  

Goedkeuren offerte Fluvius voor het vervangen van 18 grondspots door 6 lichtmasten van 

4m met LED-armatuur op het dorpsplein in Bassevelde. 
Het college keurt de offerte van Fluvius voor het vervangen van 18 grondspots door 6 lichtmasten 

van 4m met LED-armatuur op het dorpsplein in Bassevelde goed voor het bedrag van € 5.065,51 btw 

verlegd of € 6.129,27 incl. btw. 

Goedkeuren offerte voor het (terug)plaatsen van openbare verlichting in de 

Rozemarijnstraat en het Dorp te Bassevelde. 
Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren offerte Fluvius voor het plaatsen van een mast met LED-armatuur in de 

Stadhuisstraat te Assenede ter hoogte van het gemeentelijk magazijn. 
Het college keurt de offerte van Fluvius voor het plaatsen van een mast met LED-armatuur in de 

Stadhuisstraat te Assenede goed voor het bedrag van € 803,16 btw verlegd of € 971,82 incl. btw. 

Verkavelingsaanvraag - Leegstraat 1A en 1B - Assenede. 
Verkavelen van een terrein in 2 loten voor gesloten bebouwing. 

 

 


