
 

 

Schepencollege van 30.03.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 30.03.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 16.03.2021 wordt goedgekeurd. 

Livestreaming gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn gemeente en OCMW 

Assenede: goedkeuren bestek en aan te schrijven firma's. 

Livestreaming gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn gemeente en OCMW Assenede: 

goedkeuren bestek en aan te schrijven firma's. 

Principiële aankoop basislicentie Microsoft 365 voor alle medewerkers. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat nog niet akkoord met de aankoop van 100 

basislicenties. Na Covid zal de situatie herbekeken worden. 

Kennisnemen van de verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding 

van maatregelen corona Covid-19 virus van 15 tot en met 19.03.2021. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Huur graafkraan 3,5 ton. 

Voor de uitvoering van zware werken is er nood aan een graafkraan. Omdat de gemeente niet over 

een eigen graafkraan van 3,5 ton beschikt werd een prijsvraag gehouden voor de huur van een 

graafkraan. De huur wordt gegund aan de voordeligste aanbieder. 

Pastorij Bassevelde: Renovatiewerken aan gevel: plinten - Goedkeuren bestek, 

lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven firma's.  

Pastorij Bassevelde: Renovatiewerken aan gevel: plinten - Goedkeuren bestek, lastvoorwaarden, 

gunningswijze en aan te schrijven firma's.  

Aanvraag ambulante handel door Dhr. Slachmuylders Dirk (Oleander) tot het bekomen van 

een toelating om op het grondgebied van de gemeente Assenede handel te drijven. 

Aanvraag ambulante handel door Dhr. Slachmuylders Dirk (Oleander) tot het bekomen van een 

toelating om op het grondgebied van de gemeente Assenede handel te drijven. 

Goedkeuren van het bouwen van een woning aan de Veldstraat 3 te Oosteeklo. 

Goedkeuren van het bouwen van een woning aan de Veldstraat 3 te Oosteeklo 

Goedkeuren van het bouwen van een veranda aan de Bosstraat 48A te Oosteeklo. 

Goedkeuren van het bouwen van een veranda aan de Bosstraat 48A te Oosteeklo 



  

 

Goedkeuren van het bouwen van een veranda aan de Brouwershofstraat 12 te Assenede. 

Goedkeuren van het bouwen van een veranda aan de Brouwershofstraat 12 te Assenede 

Weigeren van het bouwen van een meergezinswoning aan de Molenstraat 24 te Assenede. 

Het bouwen van een meergezinswoning aan de Molenstraat 24 te Assenede werd niet goedgekeurd. 

Goedkeuren van het bouwen van 2 ééngezinswoningen aan Zoetelucht 2A en 2D te 

Bassevelde. 

Goedkeuren van het bouwen van 2 ééngezinswoningen aan Zoetelucht 2A en 2D te Bassevelde. 

Goedkeuren van de herbouw van een berging aan de Basseveldestraat 2 te Assenede. 

Goedkeuren van de herbouw van een berging aan de Basseveldestraat 2 te Assenede 

Splitsen eigendom Menneken Bassevelde. 

Splitsen eigendom Menneken Bassevelde. 

Maaien van de graspleinen: gunning. 

Maaien van de graspleinen: gunning. 

Omgevingsvergunning - melding van een bronbemaling te 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat 

14. 

Het schepencollege neemt akte van de melding van een bronbemaling te 9968 Oosteeklo, 

Vlasgaardstraat 14. 

Omgevingsvergunning melding van bronbemaling te 9960 Assenede, Oude Gentweg 45B. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van een bronbemaling te 9960 

Assenede, Oude Gentweg 45B. 

Doelgroepwerknemers natuur - Rapportering 2020. 

Het college keurt de rapportering van de doelgroepwerknemers natuur voor het jaar 2020 goed. 

Omgevingsvergunning - rooien 10 bomen te 9968 Bassevelde, Knokstraat 8. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Zaal Sint- Lodewijk Landsdijk - Aanstellen van een notaris voor de opmaak van een 

compromis en voor  het verlijden van de akte. 

In zitting van de gemeenteraad van 25.03.2021 werd een princiepbeslissing genomen voor  de 

aankoop van Zaal  Sint-Lodewijk op de Landsdijk te Bassevelde. Er wordt geopteerd om de akte laten 

verlijden door een notariskantoor. Het aanstellen van een notariskantoor behoort tot de 

bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 



  

 

Aanpassing aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: uitbreiding zone 30 in 

Bassevelde.  

Aanpassing aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer naar aanleiding van de 

uitbreiding van de zone 30 in Bassevelde.  

Adviseren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer naar aanleiding van het 

creëren van twee langsparkeerplaatsen ter hoogte van Trieststraat 30. 

Verkeer - intekenen parkeerplaatsen Trieststraat 

Adviseren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer naar aanleiding van het 

verplaatsen van twee parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur op de Ertveldesteenweg. 

Verkeer - parkeerplaatsen beperkte duur Ertveldesteenweg.  

Evenement -Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de wandeling 'de paashaas is verdwenen' in Boekhoute van 01.04.2021 tot 

en met 14.04.2021. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de wandeling 'de 

paashaas is verdwenen' in Boekhoute van 01.04.2021 tot en met 14.04.2021 

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

terras door De Phonograaf te Assenede van 01.04.2021 tot en met 31.10.2021. 

 Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras door De 

Phonograaf te Assenede van 01.04.2021 tot en met 31.10.2021. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de fietstocht KLJ Assenede op 04.04.2021. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht KLJ 

Assenede op 04.04.2021. 

Herstel brug gemeentehuis 

Goedkeuren van de aanvangsdatum voor het herstel van de betonnen brug aan het gemeentehuis. 

Grafconcessies. 

Aanvragen inzake bekomen grafconcessies worden ingewilligd. 

Ambtshalve inschrijving in de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve inschrijving in de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve inschrijving in de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve inschrijving in de bevolkingsregisters. 



  

 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

Oninbare posten - milieubelasting gezinnen 2015. 

Oninbaar stellen van de oninbare posten inzake de milieubelasting gezinnen voor het aanslagjaar 

2015 - 2 artikels voor een totaal bedrag van € 80,00. 

Kennisnemen van de definitieve ambtsneerlegging van een deeltijds contractueel 

technisch beambte (E-niveau) ingevolge vrijwillig ontslag.  

Het college neemt kennis van de definitieve ambtsneerlegging van een voltijds contractueel 

technisch beambte (E-niveau) ingevolge vrijwillig ontslag. 

SPORT: Betaling lesgever Bart Claessens omtrent de annulatie van het sportkamp in de 

Paasvakantie. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Fietstocht KLJ Assenede 04.04.2021. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Doortocht Fietsroute Evergem-Watervliet in coronatijden 01.04.2021 tem 30.04.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de doortocht van de fietsroute 

Evergem-Watervliet in coronatijden vanaf 01.04.2021 tot en met 30.04.2021 

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

voor café De Gouden Appel. 

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

Invoeren multi factor authenticatie 

Vanuit de hogere overheid wordt aangedrongen op een sterkere authenticatie bij aanmelden op 

computersystemen. Het college besluit multifactor authenticatie door te voeren. 

Aanschaf extra laptop voor Belrai toepassing OCMW en gemeenschapswacht. 

Het college besluit een extra laptop aan te kopen voor het gebruik van de toepassing Belrai door het 

OCMW. Belrai is een verplichte screening ten huize. Ook de gemeenschapswacht heeft een laptop 

nodig. 

Goedkeuren addendum samenwerkingsovereenkomst optie 1- verderzetting contact- en 

bronopsporing. 



  

 

Er wordt een addendum goedgekeurd dat de subsidiëring voor bronopsporing in het kader van 

COVID-19 verlengt tot 30 juni 2021. 

BIBLIOTHEEK - lot 2 - Goedkeuren verrekening 6 - Pleisterwerk. 

De afwerking van de ruwbouw was niet zoals het moest zijn, dus moet er een plafond bijgepleisterd 

worden om het proper af te werken.  

Goedkeuren van het uitbreiden van een bestaande woning aan de Kapelledreef 9 te 

Assenede. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Omgevingsvergunning rooien 29 bomen te 9968 Oosteeklo, Oosthoek 84. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 29 bomen te 9968 

Oosteeklo, Oosthoek 84. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht 

'Evergem-Watervliet' van 01.04.2021 tot en met 30.04.2021. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht 'Evergem-Watervliet' van 

01.04.2021 tot en met 30.04.2021. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Appelbabbelwandeling in Assenede van 01.04.2021 tot en met 

30.04.2021 - verlenging. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de 

Appelbabbelwanding in Assenede van 01.04.2021 tot en met 30.04.2021 - verlenging. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie 

van noodambtenaar/preventieadviseur wordt aangepast. 

Het college stelt de aanpassing van de selectiecommissie voor de voltijdse contractuele functie van 

noodambtenaar/preventieadviseur nominatief vast.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


