
 

 

Schepencollege van 29.09.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 29.09.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 14 dagen geleden wordt goedgekeurd. 

Bibliotheek: Lot 1: Vorderingsstaat 9. 

Bibliotheek: Lot 1: vorderingsstaat 9: goedkeuring. 

Vervanging gordijnen school Bassevelde. 

Vervanging gordijnen school Bassevelde: gunning. 

SCHOOL BASSEVELDE - Buitenschrijnwerk - Meerwerk. 

Om de coronamaatregelen goed te laten verlopen werd gevraagd naar een meerprijs om van een 

vast raam een opendraaiend geheel te maken. De offerte wordt goedgekeurd. 

Verlengen huurovereenkomst Ars Musica. 

De huurovereenkomst tussen gemeente en Ars Musica voor lokalen in Kapelledreef 2 wordt voor 1 

jaar verlengd. 

Verlengen huurovereenkomst Polderster. 

Verlengen van de huurovereenkomst tussen gemeente en De Polderster voor 1 lokaal in Kapelledreef 

2 voor 1 jaar. 

Fluvius : Aanvraag voor het uitvoeren van werken LS en OV in Oosteeklo; 

Ertveldesteenweg  

Goedkeuren aanvraag werken uit te voeren door Fluvius in Ertveldesteenweg te Oosteeklo 

Aanvraag verlenging inname openbaar domein voor het uitbaten van foodtruck in 

Assenede 

Goedkeuren aanvraag verlengen  inname openbaar domein door de foodtrucks in Assenede 

Omgevingsvergunning Slijpstraat 10 Oosteeklo. 

Goedkeuren van de verbouwing van een woning 

Omgevingsvergunning Kloosterlandstraat 11 Bassevelde. 

Goedkeuren van de aanleg van een bijkomende parkeerplaats 

 



  

 

Omgevingsvergunning Abdijstraat 44A Oosteeklo. 

Goedkeuren van slopen en herbouwen van een woning. 

Verzoek tot ontheffing MER - bouw drie windturbines. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van een winterterras van Frituur 

Den Enghel in Boekhoute van 01.11.2020 tot en met 03.01.2021. 

Inname openbaar domein naar aanleiding van een winterterras van Frituur Den Enghel in Boekhoute 

van 01.11.2020 tot en met 03.01.2021, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Inname van het openbaar domein naar aanleiding van een verlenging tijdelijk 

terras en bijkomend winterterras van Café Den Eikel te Oosteeklo tot en met 03.01.2021. 

 Inname van het openbaar domein naar aanleiding van een verlenging tijdelijk terras en bijkomend 

winterterras van Café Den Eikel te Oosteeklo tot en met 03.01.2021, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Inname openbaar domein voor het plaatsen van een winterterras door De 

Phonograaf te Assenede van 01.11.2020 tot en met 03.01.2021. 

 Inname openbaar domein voor het plaatsen van een winterterras door De Phonograaf te Assenede 

van 01.11.2020 tot en met 03.01.2021, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een 

winterterras op het voetpad ter hoogte van Hoogstraat 2 en op het gedeelte van het 

marktplein te Assenede van 01.11.2020 tot en met 03.01.2021. 

 Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een winterterras op het voetpad ter 

hoogte van Hoogstraat 2 en op het gedeelte van het marktplein te Assenede van 01.11.2020 tot en 

met 03.01.2021, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een 

winterterras door Café De Strandpaal te Assenede van 01.11.2020 tot en met 03.01.2021. 

Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een winterterras door Café De 

Strandpaal te Assenede van 01.11.2020 tot en met 03.01.2021, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Inname van het openbaar domein naar aanleiding van een verlenging tijdelijk 

terras en bijkomend winterterras van Brasserie 't Bonjourke te Bassevelde tot en met 

03.01.2021. 

 Inname van het openbaar domein naar aanleiding van een verlenging tijdelijk terras en bijkomend 

winterterras van Brasserie 't Bonjourke te Bassevelde tot en met 03.01.2021, wordt goedgekeurd. 

 

 



  

 

Evenement -  Inname van het openbaar domein naar aanleiding van een verlenging 

tijdelijk terras en bijkomend winterterras van café Moderne en eethuis De Lindekens tot 

en met 03.01.2021. 

 Inname van het openbaar domein naar aanleiding van een verlenging tijdelijk terras en bijkomend 

winterterras van café Moderne en eethuis De Lindekens tot en met 03.01.2021, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Inname van het openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een 

winterterras ter hoogte van Deli Casa te Assenede van 01.10.2020 tot en met 03.01.2021. 

 Inname van het openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een winterterras ter hoogte 

van Deli Casa te Assenede van 01.10.2020 tot en met 03.01.2021, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een winterterras van 

Eetcafé 't Spoor in Boekhoute van 01.10.2020 tot en met 03.01.2021. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een winterterras van Eetcafé 't Spoor in 

Boekhoute van 01.10.2020 tot en met 03.01.2021, worden goedgekeurd. 

Evenement -Inname van het openbaar domein naar aanleiding van een verlenging tijdelijk 

terras en bijkomend winterterras van Club 28 te Assenede tot en met 03.01.2021. 

Inname van het openbaar domein naar aanleiding van een verlenging tijdelijk terras en bijkomend 

winterterras van Club 28 te Assenede tot en met 03.01.2021, wordt goedgekeurd. 

Asfalteringswerken 2020  

Dit punt wordt verdaagd. 

Verkaveling Kloosteraprilstraat 

Wijziging verharding verkaveling Kloosteraprilstraat. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

Verlengen arbeidsovereenkomst van een parttime contractueel technisch assistent (D-

niveau) voor bepaalde duur (tot de aanwervingsprocedure voor onbepaalde duur is 

afgerond.)  

Het college verlengt de arbeidsovereenkomst van een parttime technisch assistent (D-niveau) voor 

bepaalde duur (tot de aanwervingsprocedure van onbepaalde duur is afgerond.)  



  

 

Toekennen halftijds verlof voor tijdelijk andere opdracht en halftijds verlof voor medische 

bijstand aan een vastbenoemd onderwijzer bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. 

Er wordt halftijds verlof voor tijdelijk andere opdracht en halftijds verlof voor medische bijstand 

toegekend aan een vastbenoemd onderwijzer bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute vanaf 

01.10.2020 tot en met 31.12.2020. 

Aanstellen van een tijdelijk voltijds gesubsidieerd onderwijzeres bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute met ingang van 01.10.2020 tot en met 31.12.2020. 

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzeres bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor de duur van een halftijds verlof voor tijdelijk andere opdracht en een 

halftijds verlof voor medische bijstand vanaf 01.10.2020 tot en met 31.12.2020. 

Kennisname van een activiteit in bijberoep van een schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van  schepen  om van start te gaan met 

activiteit in bijberoep. 

Ondersteunen eindejaarsactie Klaver Vier. 

De gemeente ondersteunt de lokale handelaars door de organisatiekost en het prijzengeld te 

voorzien, zodat de handelaars kosteloos kunnen deelnemen aan de eindejaarsactie. 

Openingsuren van de sportdienst + werkurenregeling. 

Het is aangewezen de uren van sportdienst meer af te stemmen op de nood van de bevolking. 

Bijgevolg ook de uren van de administratieve medewerkers van de sportdienst.  

Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger in beheerscomité Veneco 

Aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité van de 

gemeenschappelijke interne preventiedienst van Veneco. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 21.09-25.09.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 14-18.09.2020. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

 


