
 

 

Schepencollege van 31.03.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 31.03.2020. 

 

School Bassevelde - Aanpalende perceel - Kennisname. 

Er werd een plaatsbeschrijving opgesteld van onze gebouwen grenzend aan de perceelgrens. Onze 

architect gaf hierover advies. 

School-IBO Oosteeklo - Compartimentering - Goedkeuren bestek. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Proximus : Goedkeuren aanvraag voor het uitvoeren van werken in de Rozemarijn straat 

te Bassevlede 

Het uitvoeringsplan met nr JMS_445091 betreffende het uitvoeren van telecommunicatiewerken in 

Bassevelde, Rozemarijnstraat wordt goedgekeurd. 

Verdaagd dossier Boldersstraat 7 Bassevelde. 

Bouwen van een tuinberging 

Omgevingsvergunning Trieststraat 4-6/Schaapherderstraat Assenede. 

Verkavelen van een terrein in 4 loten 

Omgevingsvergunning Poeldijkstraat 11 Assenede. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van een tuinberging. 

Omgevingsvergunning Tramstatie 22 Bassevelde. 

Bouwen van een tuinhuis 

Verdaagd dossier Stedenbouwkundig attest Molenhoek Oosteeklo. 

Verkavelen van een terrein in 2 loten voor halfopen bebouwing 

Fietspad Menneken - St Sebastiaanstraat 

Goedkeuring van de gunning der werken voor het aanleg van een fietsverbinding tussen het 

Menneken en St Sebastiaanstraat. 

Aanleg parking Bass'cul  

Goedkeuren van het bestek, lastenvoorwaarden, aanbestedingsprocedure en uit te nodigen firma's 

voor de aanleg van de parking aan Bass'cul. 

Onderhoudswerken asfaltwegen 2020 



  

 

Goedkeuren van het bestek, de lastenvoorwaarden en uit te nodigen firma's in het kader van 

onderhoudswerken aan de asfaltwegen voor 2020. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van opentuindagen VELT in 

Oosteeklo op 06 en 07.06.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van opentuindagen VELT in Oosteeklo op 06 en 

07.06.2020 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rommelmarkt in 

Assenede op 04.07.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rommelmarkt in Assenede op 04.07.2020, 

worden goedgekeurd. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzeres voor de duur van een 

zwangerschapsverlof. 

Wegens een zwangerschapsverlof wordt een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzeres aangesteld. 

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzer voor de duur van een 

zwangerschapsverlof. 

Wegens een zwangerschapsverlof wordt een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzer aangesteld. 

Toelagen verenigingen en financiële steun voor geannuleerde evenementen naar 

aanleiding van corona. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Aanvraag vreugdeschoten 09.05.2020. 

Toestemming aanvraag vreugdeschoten 09.05.2020. 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie notulen van het schepencollege wordt goedgekeurd. 

Overzicht vergaderingen crisisoverleg. 

Het college neemt kennis van de verslagen van het crisisoverleg. 

Evenement - Intrekken besluiten van het college van burgemeester en schepenen met 

betrekking tot verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van diverse 

evenementen. 

 Intrekken besluiten van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot 

verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van diverse evenementen. 



  

 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten 

Vraag tot terugbetaling waarborg en huur van materialen uitleendienst die geannuleerd 

zijn door de maatregelen voor het bestrijden van het coronavirus. 

Toestemming voor de terugbetaling waarborg en huur van materialen uitleendienst die geannuleerd 

zijn door de maatregelen voor het bestrijden van het coronavirus. 

Raadplegingen bevolkingsregisters voor interne doeleinden-doelgroepenbeleid. 

De opmaak van een occasionele lijst van alle 70-plussers binnen de gemeente via de 

bevolkingsregisters goedkeuren. 

De lijst zal enkel gebruikt worden tijdens de corona-crisis om deze specifieke doelgroep te bereiken 

en mogelijks hulp aan te bieden. 

 

Beslissingen en maatregelen uit het crisisoverleg naar aanleiding van Covid-19-virus. 

Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen 

om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het Covid-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen. 

Een aantal beslissingen hieromtrent worden genomen. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


