
 

 

Schepencollege van 30.06.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 30.06.2020. 

 

Intrekken van besluit begraafplaats Boekhoute - Afsluiting. 

Het besluit van 19.05.2020 wordt ingetrokken. 

Aanwijzen stedenbouwkundig inspecteur en verbalisant ruimtelijke ordening. 

Aanwijzen stedenbouwkundig inspecteur en verbalisant ruimtelijke ordening. 

Omgevingsvergunning Eendrachtstraat 42 Bassevelde. 

Regularisatie verbouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Sasdijkstraat 27 Assenede. 

Slopen en bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Hoogstraat 17 Assenede. 

Verbouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Gravenstraat 30 Bassevelde. 

Bouwen van een tuinberging 

Omgevingsvergunning Baljuwstraat 4 Assenede. 

Bouwen van een tuinhuis 

Omgevingsvergunning Oostmolenstraat 20 Boekhoute. 

Plaatsen van een terrasoverkapping 

Parking Bass'Cul  

Gunning van de werken voor de aanleg van een parking aan de Bass'cul. 

Aanleg Meulewegel 

Goedkeuren van het bestek, lastenvoorwaarden en firma mbt het project aanleg Meulewegel. 

Aanleg Gietasfalt 2020 

Goedkeuren van vorderingsstaat 2 voor het project "aanleg Gietasfalt 2020". 

Nieuwe Boekhoutestraat - Goedkeuren opmetingsplan naar aanleiding van de ruil van 

perceelsgedeelten. 



  

 

Het opmetingsplan van 05.05.2020 opgemaakt door Studieburo Goegebeur, Herbakkersplein te Eeklo 

met betrekking tot volgende perceelsgedeelten: 

- palende aan de Nieuwe Boekhoutestraat, kadastraal gekend onder nr. 0930E2 der sectie B van de 

3e afdeling Assenede 

- palende aan de Nieuwe Boekhoutestraat, kadastraal gekend onder nr. 0930D2 der sectie B van de 

3e afdeling Assenede,  

wordt goedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de zomerjumping in 

Bassevelde op 04 en 05.07.2020 - wordt goedgekeurd 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de zomerjumping in Bassevelde op 04 en 

05.07.2020 - wordt goedgekeurd. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Aanstellen van een voltijds hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde - op 

24,25 en 26.08.2020. 

Er wordt een voltijds hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Bassevelde op 24,25 en 

26.08.2020. 

Aanstellen van een halftijds hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde vanaf 

17.08 tot en met 21.08.2020 en op 27 en 28.08.2020. 

Er wordt een halftijds hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Bassevelde vanaf 17.08 

tot en met 21.08.2020 en op 27 en 28.08.2020. 

Aanstellen van een deeltijds contractuele functie van administratief medewerker vanuit de 

werfreserve. 

Het college stelt vanuit de werfreserve een administratief medewerker voor de dienst burgerzaken 

aan voor bepaalde duur.  

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een functie van jobstudent 

schoonmaak.  

Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een functie van jobstudent vast.  

Aanstellen vanuit werfreserve van een halftijdse contractuele functie van 

Vrijetijdsmedewerker (B-niveau) voor bepaalde duur.  

Het college stelt vanuit de werfreserve een vrijetijdsmedewerker aan voor bepaalde duur.  



  

 

Toekennen verlof voor tijdelijk andere opdracht aan een statutair onderwijzer bij de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. 

Er wordt verlof voor tijdelijk andere opdracht toegekend aan een statutair onderwijzer van de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. 

Vraag tot betaling gebruiksvergoeding de Bijenkorf van Rode Kruis Assenede door het 

gemeentebestuur. 

De gebruiksvergoeding voor het gebruik van de Bijenkorf bij de bloedinzamelingen van het Rode 

Kruis worden door het gemeentebestuur betaald. 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 16.06.2020 wordt goedgekeurd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 22-26.06.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 15-19.06.2020. 

Het college neemt kennis. 

Omgevingsvergunning - rooien 11 bomen te 9960 Assenede, Kapellestraat. 

Zomerjumping LRV Bassevelde 04 en 05 juli 2020. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting 

Aanvraag bekomen vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken 

pop-up bar 't Hof. 

Vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken wordt afgeleverd. 

 


