
 

Schepencollege van 29.10.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 29.10.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 15.10.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 15.10.2019 wordt goedgekeurd. 

Upgrade cobra, audio-opnames, publicatieplicht -CEVI toepassing 

Goedkeuring voor extra software opties. 

Uitvoeren strooiwerken 2019-2020 - Goedkeuring gunning. 

Goedkeuren gunning strooiwerken voor de komende winterperiode. 

Goedkeuren bestek en aan te schrijven firma's raamcontract autodelen. 

Goedkeuren bestek en aan te schrijven firma's raamcontract autodelen. 

Fluvius : aanvraag vergunning voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken te 

Bassevelde- Rozemarijnstraat 

Vervangen oude kast door een nieuwe modulaire kast in Dorp Bassevelde om van daaruit verbinding 

te maken met nieuwbouw op hoek van Rozemarijnstraat. 

Telenet : aanvraag vergunning voor  het vervangen van een defecte ondergrondse kabel te 

Oosteeklo: Stroomstraat 17 

Het uitvoeringsplan betreffende het vervangen van een defecte ondergrondse leiding in de 

Stroomstraat 17 te Oosteeklo wordt goedgekeurd. 

RUP Eurohal gemeente Zelzate advies. 

RUP Eurohal gemeente Zelzate advies werd goedgekeurd. 

Omgevingsvergunning Oosteeklo-dorp 84 Oosteeklo. 

Verbouwen woning en functiewijziging van winkel naar horeca. 

Omgevingsvergunning Heide 24 Oosteeklo. 

bouwen woning na sloop bestaande woning. 

Omgevingsvergunning De Maatstraat 15 Assenede. 

Verbouwen van een woning. 

Omgevingsvergunning Noordstraat 51 Boekhoute. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 



  

Omgevingsvergunning Graanmolenstraat 2 Bassevelde. 

Bouwen van een berging. 

Omgevingsvergunning - rooien 10 populieren te 9968 Bassevelde, Papendreef. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 10 populieren te 

Bassevelde, Papendreef. 

IVM - ophaling asbest op afroep 

Dit punt wordt verdaagd. 

Omgevingsvergunning - rooien 3 populieren te Oosteeklo, Abdijstraat 28. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Aanleg fietspad Leegstraat - Basseveldestraat 

Gunning van de ontwerpopdracht voor de aanleg van een fietspad tussen de Leegstraat en de 

Basseveldestraat. 

Riolering Ledestraat 

Goedkeuren van het voorontwerp riolering Ledestraat. 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van een 

fietsstraat in 't Groentjen te Oosteeklo. 

Het gecoördineerd verkeersreglement wordt aangevuld met een nieuw artikel naar aanleiding van 

het invoeren van een fietsstraat in 't Groentjen in Oosteeklo. Deze aanvulling wordt goedgekeurd. 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het schrappen van het 

parkeren deels op de rijweg en deels op de verhoogde berm ter hoogte van Vliet 6 en 8. 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het schrappen van het parkeren 

deels op de rijweg en deels op de verhoogde berm ter hoogte van Vliet 6 en 8. Deze aanpassing 

wordt goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Halloween 't Spoor in 

Boekhoute van 01.11.2019 tot en met 03.11.2019 - aanpassing. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Halloween 't Spoor in Boekhoute van 

01.11.2019 tot en met 03.11.2019 - aanpassing - worden goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht VTT Marcassou 

op 16.11.2019. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht VTT Marcassou op 16.11.2019 worden 

goedgekeurd. 



  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van kerstmarkt Stoepe in 

Assenede op 15.12.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van kerstmarkt Stoepe in Assenede op 15.12.2019 

worden goedgekeurd. 

Grafconcessies. 

Grafconcessies. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2019 - maand augustus.  

Het college stelt het kohier op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

springstoffen en ioniserende stralingen - maand augustus vast en verklaart het kohier uitvoerbaar. 

Het kohier omvat 14 artikels. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2019 - maand september. 

Het college stelt het kohier op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

springstoffen en ioniserende stralingen - maand september vast en verklaart het kohier uitvoerbaar. 

Het kohier omvat 29 artikels. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbons 

Aanvraag voor het uitvoeren van een werkstraf.  

Er wordt toestemming gegeven voor de uitvoering van een autonome werkstraf.  

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een halftijdse contractuele 

functie van technisch assistent (D-niveau).  

m te mogen deelnemen aan de selectieprocedure is het noodzakelijk om de geldigheid van de 

ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent (D-niveau) 

vast te stellen.  

Openverklaren van een deeltijdse contractuele functie van techn.beambte (E-niveau) voor 

onbep duur (22u) en vr bep duur (30u) + aanleg van een werfreserve. 

Openverklaren van een deeltijdse contractuele functie van techn. beambte (E-niveau) vr onbep duur 

(22u) en vr bep duur (30u) + aanleg van een werfreserve.  



  

Aanvraag vorming "basisopleiding voor administratieve medewerkers" 

Dit punt wordt verdaagd. 

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele 

functie van technisch assistent (wegen).  

Om deel te nemen aan het selectiegesprek is het noodzakelijk om de ingediende kandidaturen geldig 

te verklaren.  

Uitbreiding arbeidsprestaties van een halftijds communicatiemedewerker (C-niveau).  

Uitbreiding arbeidsprestaties van een halftijds communicatiemedewerker (C-niveau). 

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie 

van technisch assistent/chauffeur. 

Goedkeuren van het jaarverslag 2018/2019 "Terugblik - samen maken we ons sterker" van 

de scholengemeenschap "Meetjesland" 

Het jaarverslag van scholengemeenschap "Meetjesland" dient ter goedkeuring aan het college van 

burgemeester en schepenen te worden voorgelegd. Dit wordt goedgekeurd.

Doortocht TC Houtland VTT en cyclotocht 07.12.2019. 

Toestemming doortocht TC Houtland VTT en Cyclo op 07.12.2019 

Zottenkoers + stoet carnaval Assenede 23.02.2020. 

Toestemming Zottenkoers + stoet carnaval Assenede 23.02.2020 

Silvestertocht : paarden- en koetsentocht 15.12.2019. 

Toestemming Silvestertocht : paarden- en koetsentocht 15.12.2019 

Huldiging sportlaureaten 25.01.2020. 

Toestemming huldiging sportlaureaten 25.01.2020 

Rock Top 100 18.04.2020. 

Toestemming Rock Top 100 18.04.2020 

Circus Pepino 24.05.2020-01.06.2020. 

Toestemming circus Pepino 24.05.2020-01.06.2020 

Aanschaf ArcGis 

Het huidige Gis-programma dat dienst Stedenbouw gebruikt wordt, is verouderd en wordt 

binnenkort niet meer ondersteund. Aanschaf ArcGis wordt goedgekeurd.



  

Verdaagd dossier omgevingsvergunning Dijkstraat 22 Assenede. 

Nieuwbouw van een ééngezinswoning. 

Beslissing tot toetreding IOED Meetjesland 

Dit punt wordt verdaagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


