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Gemeenteraad van 25.04.2019 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter gemeenteraad  

  

Philippe De Coninck 

Burgemeester 

  

Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé 

Schepenen 

  

Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse, 

Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 

Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

Afwezig 

Verontschuldigd 

Brenda Van den Bossche, Dieter Vercauter 

Gemeenteraadsleden 

 

Remi Van de Veire 

Gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 2 , 3 , 4 , 5.  

 

Stijn Van Hamme 

Gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 10. 

 

 

Agenda 

Openbare zitting 
1.  NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 28.03.2019. 

2.  KERKFABRIEKEN 

Adviseren van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede. 

3.  KERKFABRIEKEN 

Adviseren van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde. 
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4.  KERKFABRIEKEN 

Adviseren van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo. 

5.  KERKFABRIEKEN 

Adviseren van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute. 

6.  SPORT 

Goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van de Interlokale Vereniging 

Meetjeslandse Burensportdienst. 

7.  SPORT 

Vaststellen van de statuten van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. 

8.  SOCIALE ZAKEN 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger in Logo Gezond + vzw. 

9.  MILIEU 

Goedkeuren van de toetreding tot de Statiegeldalliantie. 

10.  EVENEMENTEN 

Aanvaarden van het BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) U13 CUP te Bassevelde van 

31.05.2019 tot en met 02.06.2019. 

11.  INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 11.06.2019. 

12.  PATRIMONIUM 

Goedkeuren van de ontwerpakte aankoop onroerend goed in de Nieuwe Boekhoutestraat te 

Bassevelde.

 

Aanvullende dagorde fractie Vlaams Belang 

13. Interpellatie: Kerkbeleidsplan. 

14. Interpellatie: nieuwe thuis kunstwerk ‘kubus’.  

 

Aanvullende dagorde fractie Anders 

15. Interpellatie: Ter Walle – niveauverschil rond het gebouw. 

16. Interpellatie: speeltuigen kleuterschool Oosteeklo. 

17. Interpellatie: Kiss&ride Oosteeklo parking ’t Groentjen. 

 

Openbare zitting 
 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 28.03.2019. 

 

De notulen van de gemeenteraad van 28.03.2019 worden goedgekeurd. 

 

2.  Adviseren van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede. 

Bevoegdheid 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 meer bepaald  

art. 55 § 1 § 2 betreffende het toezicht. 

Wetten en Reglementen 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. 
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Verwijzingsdocumenten 

 De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus met toelichting werd door 

het centraal kerkbestuur ingediend op 23 maart 2019. 

Verantwoording 

Deze jaarrekening 2018 werd als volgt vastgesteld: 

Samenvatting exploitatie 

                                                           ontvangsten    uitgaven  overschot/tekort 

 

Expl. zonder financiering  27.300,83           62.910,63                     - 35.609,80 

Expl. voor overboekingen               27.300,83           62.910,63                     - 35.609,80 

Overboekingen                               0,00 

Expl. eigen fin. boekjaar                 - 35.609,80 

Overschot/tekort expl. N-1                   14.612,46 

Expl. voor toelage                  - 20.997,34 

Expl. toelage                      31.356,27 

Overschot exploitatie                                               10.358,93 

 

Samenvatting investeringen 

 

                                                           ontvangsten             uitgaven            overschot/tekort 

 

Invest. zonder financiering               128.781,41          178.650,58                - 49.869,17  

Financiering                                0,00                         0,00                            0,00 

Invest. voor overboekingen             128.781,41          178.650,58                 - 49.869,17 

Overboekingen                                    0,00 

Invest. eigen fin. boekjaar                                                                                   - 49.869,17 

Overschot/tekort invest. N-1                       64.995,20 

Overschot/tekort invest.                                                                                        15.126,03  

 

Tussenkomsten 

 Remi Van de Veire neemt bij dit agendapunt niet deel aan de zitting wegens persoonlijke 

betrokkenheid bij de dossiers in verband met de kerkfabrieken. 

 De fractie Anders stelt vast dat het overschot op de jaarrekening 2018 overgeboekt wordt naar 

2020. In de gemeentelijke jaarrekening wordt dit in het volgende jaar 2019 geboekt. Is daar een 

reden voor? 

Het college van burgemeester en schepenen zal dit navragen bij de administratie en het 

antwoord doorsturen aan de gemeenteraadsleden. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1  

De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede wordt gunstig 

geadviseerd. 

 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint Petrus & Sint 

Martinus, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur. 

 

3.  Adviseren van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde. 

Bevoegdheid 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 meer bepaald  

art. 55 § 1 § 2 betreffende het toezicht. 

Wetten en Reglementen 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

 De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart met toelichting werd door het 

centraal kerkbestuur ingediend op 23 maart 2019. 

Verantwoording 

Deze jaarrekening 2018 werd als volgt vastgesteld: 

 

Samenvatting exploitatie 

 

                                                           ontvangsten    uitgaven  overschot/tekort 

 

Expl. zonder financiering  25.753,78           35.332,88                      -  9.579,10 

Expl. voor overboekingen               25.753,78           35.332,88                      -  9.579,10 

Overboekingen                               0,00 

Expl. eigen fin. boekjaar                 -  9.579,10 

Overschot/tekort expl. N-1                   14.346,21 

Expl. voor toelage                      4.767,11 

Expl. toelage                       9.471,40 

Overschot exploitatie                                              14.238,51 
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Samenvatting investeringen 

 

                                                           ontvangsten             uitgaven            overschot/tekort 

 

Invest. zonder financiering               96.778,91           324.038,06                - 227.259,15  

Financiering                      25.000,00                       0,00                    25.000,00 

Invest. voor overboekingen            121.778,91          324.038,06                - 202.259,15 

Overboekingen                                    0,00 

Invest. eigen fin. boekjaar                                                                                  - 202.259,15 

Overschot/tekort invest. N-1                      205.026,61 

Overschot/tekort invest.                                                                                           2.767,46  

Tussenkomsten 

 Remi Van de Veire neemt bij dit agendapunt niet deel aan de zitting wegens persoonlijke 

betrokkenheid bij de dossiers in verband met de kerkfabrieken. 

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1  

De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde wordt gunstig geadviseerd. 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L.V. 

Hemelvaart, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur. 

 

4.  Adviseren van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo. 

Bevoegdheid 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 meer bepaald  

art. 55 § 1 § 2 betreffende het toezicht. 

Wetten en Reglementen 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

 De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw met toelichting werd door het 

centraal kerkbestuur ingediend op 23 maart 2019. 

Verantwoording 

Deze jaarrekening 2018 werd als volgt vastgesteld: 
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Samenvatting exploitatie 

 

                                                           ontvangsten    uitgaven  overschot/tekort 

 

Expl. zonder financiering  26.770,66           36.766,33                     -  9.995,67 

Expl. voor overboekingen               26.770,66           36.766,33                     -  9.995,67 

Overboekingen                              0,00 

Expl. eigen fin. boekjaar                 -  9.995,67 

Overschot/tekort expl. N-1                  11.856,79 

Expl. voor toelage                      1.861,12 

Expl. toelage                     17.127,87 

Overschot exploitatie                                              18.988,99 

 

Samenvatting investeringen 

 

                                                           ontvangsten             uitgaven            overschot/tekort 

 

Invest. zonder financiering                         0,00                         0,00                            0,00  

Financiering                                0,00                         0,00                            0,00 

Invest. voor overboekingen                        0,00                         0,00                            0,00 

Overboekingen                                    0,00 

Invest. eigen fin. boekjaar                                                                                                0,00 

Overschot/tekort invest. N-1                                  0,00 

Overschot/tekort invest.                                                                                                   0,00 

 

Tussenkomsten 

 Remi Van de Veire neemt bij dit agendapunt niet deel aan de zitting wegens persoonlijke 

betrokkenheid bij de dossiers in verband met de kerkfabrieken. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1  

De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo wordt gunstig 

geadviseerd. 

 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis &  

O.L. Vrouw, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur. 

 

5.  Adviseren van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute. 

Bevoegdheid 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 meer bepaald  

art. 55 § 1 § 2 betreffende het toezicht. 
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Wetten en Reglementen 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

 De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis met toelichting werd door het centraal 

kerkbestuur ingediend op 23 maart 2019. 

Verantwoording 

Deze jaarrekening 2018 werd als volgt vastgesteld: 

 

Samenvatting exploitatie 

 

                                                           ontvangsten    uitgaven  overschot/tekort 

 

Expl. zonder financiering  53.179,64           42.704,11                       10.475,53 

Expl. voor overboekingen               53.179,64           42.704,11                       10.475,53 

Overboekingen                               0,00 

Expl. eigen fin. boekjaar                   10.475,53 

Overschot/tekort expl. N-1                   24.861,71 

Expl. voor toelage                    35.337,24 

Expl. toelage                                0,00 

Overschot exploitatie                                               35.337,24 

Samenvatting investeringen 

 

                                                           ontvangsten             uitgaven            overschot/tekort 

 

Invest. zonder financiering               212.674,18         212.674,18                             0,00 

Financiering                                  0,00                      0,00                             0,00 

Invest. voor overboekingen             212.674,18          212.674,18                             0,00 

Overboekingen                                   0,00 

Invest. eigen fin. boekjaar                                                                                               0,00 

Overschot/tekort invest. N-1                                 0,00 

Overschot/tekort invest.                                                                                                  0,00 

Tussenkomsten 

 Remi Van de Veire neemt bij dit agendapunt niet deel aan de zitting wegens persoonlijke 

betrokkenheid bij de dossiers in verband met de kerkfabrieken. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1  

De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute wordt gunstig geadviseerd. 

 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis , het 

erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur. 

 

6.  Goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van de Interlokale Vereniging 

Meetjeslandse Burensportdienst. 

Bevoegdheid 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Verwijzingsdocumenten 

 Resultatenrekening MBSD 2018. 

 Budget MBSD 2018. 

 Balans MBSD 2018. 

 Verslag nazicht der rekeningen 2018. 

 Jaarverslag MBSD 2018. 

 Jaarprogramma MBSD 2019. 

 Presentatie Algemene Vergadering MBSD Eeklo dd. 26.02.2019. 

 Presentatie Sport Vlaanderen Algemene Vergadering MBSD Eeklo dd. 26.02.2019. 

 Verslag Algemene Vergadering MBSD Eeklo dd. 26.02.2019. 

 Begroting MBSD 2019. 

Verantwoording 

 Op de algemene vergadering van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst 

(MBSD) dd. 26.02.2019 werden het programma en het budget voor het huidige werkjaar 2019 

goedgekeurd, het jaarverslag 2018 goedgekeurd en de jaarrekening 2018 voorlopig vastgesteld. 

 De jaarrekening is echter pas goedgekeurd als alle gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten ze bij gewone meerderheid goedkeuren. 

 Samen met de jaarrekening 2018 moet ook het jaarverslag 2018 ter goedkeuring voorgelegd 

worden aan de deelnemende gemeenten. 

Tussenkomsten 

 De Andersfractie stelt andermaal vast dat er een zeer summiere jaarrekening van de 

Meetjeslandse Burensportdienst wordt voorgelegd. Enkel de activiteiten, de data en het aantal 

deelnemers worden vermeld. Er wordt niet over doelstellingen, verslag of evaluatie van 

activiteiten gerapporteerd. Deze opmerking werd ook vorig jaar gemaakt en de toenmalig 

schepen van sport ging dit aankaarten bij de Meetjeslandse Burensportdienst, maar blijkbaar 
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zonder resultaat. Anders vraagt de gesplitste stemming over jaarverslag en jaarrekening. Anders 

vraagt de vertegenwoordiger om nogmaals te pleiten bij de Meetjeslandse Burensportdienst om 

volgend jaar een uitgebreider jaarverslag voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Het college van burgemeester en schepenen zal een brief sturen naar de Meetjeslandse 

Burensportdienst om formeel een uitgebreider jaarverslag te vragen volgend jaar. 

 Het Vlaams Belang merkt op dat de subsidies Sport Vlaanderen gevoelig gestegen zijn van  

€ 1.309,95 naar € 7.000,00. Is hier een verklaring voor? 

Het college van burgemeester en schepenen zal navragen bij de administratie wat hiervoor de 

verklaring is en het antwoord doorsturen naar de gemeenteraadsleden. 

 Het Vlaams Belang treedt Anders bij met betrekking tot de opmerkingen over het beperkte 

jaarverslag. Op deze manier kan de gemeenteraad zijn controlerende functie niet naar behoren 

vervullen. Zij zullen zich om die reden onthouden bij de stemming. 

 Anders heeft weet dat de subsidies voor de U13-cup moeten aangevraagd worden voor 15 

maart. Het gaat om € 9.000,00. Is die aanvraag gedaan? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de vereniging zelf moet instaan voor 

de aanvraag van die subsidies, maar kan bevestigen dat zij dit hebben gedaan en dat deze zijn 

goedgekeurd. 

Stemmen 

Stemming over artikel 1 ‘goedkeuren jaarrekening 2018 van de Meetjeslandse Burensportdienst’: 

Stemresultaat 19 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David 

Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, Dominique 

Buysse, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere, 

Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Remi 

Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren) 

2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

Stemming over artikel 2 ‘goedkeuren jaarverslag 2018 van de Meetjeslandse Burensportdienst’: 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David 

Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, Dominique 

Buysse, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere) 

7 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic 

Van Zele, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren) 

2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van de Meetjeslandse Burensportdienst goed. 

 

Art. 2 

De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2018 van de Meetjeslandse Burensportdienst goed.  
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7.  Vaststellen van de statuten van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. 

Bevoegdheid 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 6.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 28.10.2004 houdende goedkeuring van de oprichting van de 

Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst (ILV MBSD). 

 Statuten van de ILV MBSD (2014) 

 Ontwerpstatuten van de ILV MBSD (2019) 

 Verslag Algemene Vergadering ILV MBSD te Eeklo dd. 26.02.2019 

Verantwoording 

 Op 26.02.2019 vond de Algemene Vergadering van de ILV MBSD plaats te Eeklo, met als 

agendapunt de voorlopige goedkeuring van de aangepaste statuten. 

 De statuten dienden te worden aangepast om volgende redenen: 

- Een wijziging van het overzicht van de gemeenten die deel uitmaken van de ILV (fusies) 

- Een wijziging van het secretariaat en de beherende gemeente van de ILV 

- Een wijziging van de financiële inbreng / lidgelden van de ILV 

 Deze nieuwe statuten werden eenparig voorlopig goedgekeurd door de Algemene Vergadering 

van 26.02.2019. 

 Na vaststelling door de gemeenteraad zal het eerste blad van de statuten aangevuld worden 

volgens datum en dan doorgegeven worden om per gemeente te ondertekenen. 

Tussenkomsten 

 Het Vlaams Belang heeft vragen bij het verhogen van de bijdrage, ook al gaat het maar over          

€ 50,00, aan een organisatie die niet uitblinkt in transparantie. 

 Het college van burgemeester en schepenen verwijst naar de verschillende activiteiten die deze 

organisatie organiseert waaronder de sportdag voor ambtenaren, de seniorensportdag… Deze 

beperkte verhoging is dus zeker aanvaardbaar. 

Stemmen 

Stemresultaat: 19 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 

David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, Trees Van Eykeren, 

Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse, Remi Van de Veire, 

Marc Bobelyn, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 

Pieter Dobbelaere) 

2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 
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BESLUIT 

Artikel 1 

De statuten van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst, zoals in bijlage aan dit 

besluit toegevoegd, worden vastgesteld. 

 

8.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger in Logo Gezond + vzw. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Statuten van Logo Gezond + vzw. 

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 3 januari 2019 houdende de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad. 

 Brief dd. 18 december 2018 van Logo Gezond + vzw betreffende de samenwerking met ons 

gemeentebestuur. 

 Stembiljet. 

Verantwoording 

 Gemeente Assenede is lid van Logo Gezond + vzw. 

 Gemeente Assenede dient een mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden.  

Volgens de statuten dient elk lokaal bestuur dat lid is van deze organisatie deze aan te duiden 

uiterlijk vier maand na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

 Gemeente Assenede dient te beslissen of de gemeente een kandidaat wenst aan te duiden voor 

de raad van bestuur. Deze kandidaat mag, maar hoeft niet, dezelfde persoon te zijn als de 

kandidaat mandataris-vertegenwoordiger. Hier dient geen plaatsvervanger te worden aangeduid. 

Tussenkomsten 

 Samenplus draagt Lieven Rummens als mandataris-vertegenwoordiger en Hilde Baetslé als 

plaatsvervanger voor. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 Er worden geen voordrachten gedaan voor een kandidaat voor de raad van bestuur van Logo 

Gezond+ vzw. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Lieven Rummens, wonende te Krekelmijt 11, 9968 Bassevelde, wordt aangeduid als mandataris-

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Logo Gezond + vzw. 

 

Art. 2 

Hilde Baetslé, wonende te Sperbeekstraat 7, 9960 Assenede,wordt aangeduid als plaatsvervanger 

mandataris-vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Logo Gezond + vzw. 

 

Art. 3 

Er wordt geen kandidaat voor de raad van bestuur van Logo Gezond + vzw aangeduid. 

 

Art. 4 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende 

vernieuwing van de gemeenteraad. 

 

Art. 5 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de mandataris-vertegenwoordiger ende 

plaatsvervanger voor de algemene vergadering alsook aan Logo Gezond + vzw. 

 

9.  Goedkeuren van de toetreding tot de Statiegeldalliantie. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit 26.04.2018 over het goedkeuren van de motie over de aanpak van de 

zwerfvuilproblematiek. 

 Schrijven dd. 15.05.2018 aan Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke 

Schauvliege met de motie goedgekeurd door de gemeenteraad op 26.04.2018. 

Verantwoording 

 In de gemeenteraad 26.04.2018 werd de toetreding tot de Statiegeldalliantie besproken. Er werd 

beslist om in navolging van de provincie Oost-Vlaanderen een motie te stemmen en deze  te 

bezorgen aan de bevoegde Vlaamse minister. 

 Er wordt aangegeven alsnog  te willen toetreden tot de Statiegeldalliantie. 

 De Statiegeldalliantie vraagt aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel 

en Wallonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor drankblikjes en grote en kleine plastic 

drankflessen in 2018. 

 De partners van de Statiegeldalliantie willen: 

 een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden, rivieren en zeeën 

door plastic drankflessen en drankblikjes; 

 een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale 

overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken; 

 een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. 

https://statiegeldalliantie.org/2017/11/de-partners-van-de-statiegeldalliantie/
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 Partner worden van de Statiegeldalliantie kan door op de website www.statiegeldalliantie.org 

het gemeentelogo en een korte quote op te laden.  

Tussenkomsten 

 Anders vindt het een goed idee om toe te treden en pleit voor minder zwerfvuil, minder 

dierenleed en meer recyclage. Het werken met statiegeld voor drankflessen en blikjes is al in 39 

landen ingevoerd. De Anders fractie heeft veel respect voor de vrijwilligers van de zwerfvuilactie 

en de burgers die individuele meldingen doen. Ook de actie van de Boerenbond met de 

bermbordjes vindt Anders zeer geslaagd. Er is een maatschappelijk om het werken met statiegeld 

in te voeren. 

 Het Vlaams Belang vond in het dossier geen antwoord op de brief die de gemeente stuurde naar 

de minister? Heeft de gemeente hier ooit een reactie op gekregen? 

 Het college van burgemeester en schepenen zal dit navragen bij de administratie en het 

antwoord bezorgen aan alle gemeenteraadsleden. 

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De toetreding tot de Statiegeldalliantie wordt goedgekeurd. 

 

10.  Aanvaarden van het BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) U13 CUP te Bassevelde van 

31.05.2019 tot en met 02.06.2019. 

Bevoegdheid 

 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 De wet van 31 december 1963 en de wet van 28 maart 2003 betreffende de civiele bescherming. 

 De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

 Het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30 maart 2009 betreffende het algemeen nood- en 

interventieplan van de Provinciegouverneur. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30 maart 2009 betreffende de goedkeuring van de 

provinciale nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines. 

 De omzendbrief van 10 december 1987 betreffende de ordehandhaving. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het bijzonder nood- en interventieplan U13 CUP van 31.05.2019 tot en met 02.06.2019 te 

Bassevelde.  

http://www.statiegeldalliantie.org/
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 Nota van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum van 

01 februari 2011 betreffende goedkeuring van NIP – Reikwijdte en aanvaarding door de 

gemeenteraad. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2008 houdende aanvaarding van het gemeentelijk 

algemeen nood- en interventieplan Assenede. 

Verantwoording 

 De opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan is aangewezen naar aanleiding van de 

U13 CUP van 31.05.2019 tot en met 02.06.2019 te Bassevelde. 

 Dit BNIP moet goedgekeurd worden door de veiligheidscel, aanvaard worden door de 

gemeenteraad, en in laatste instantie goedgekeurd worden door de Provinciegouverneur.  

 
Tussenkomsten 

 Stijn Van Hamme gaat in het publiek zitten wegens persoonlijke betrokkenheid bij het dossier en 

wenst niet deel te nemen aan de bespreking en de stemming. 

 Het Vlaams Belang vraagt wie of wat de ‘crisispersoon bij noodweer’ is waarvan sprake op pagina 

33? 

 Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat bij noodsituaties een crisiscel kan 

worden opgestart door burgemeester, brandweer of politie. Deze gaat door in het 

gemeentehuis. De noodambtenaar Lieven Didier wordt dan opgeroepen en hij is crisispersoon 

waarvan sprake. 

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

Het bijzonder nood- en interventieplan opgemaakt naar aanleiding van de U13 CUP van 31.05.2019 

tot en met 02.06.2019 te Bassevelde  wordt aanvaard. 

 

Art. 2 

Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP ‘U13 CUP van 31.05.2019 tot en 

met 02.06.2019 te Bassevelde’ wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur. 

11.  Goedkeuren van de agenda voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 11.06.2019. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 art. 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

 Het besluit van de Vlaamse regering houdende het statuut van de lokale mandataris van 

06.07.2018. 
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Verwijzingsdocumenten 

 De oproepingsbrief van TMVS dv d.d. 28.03.2019 voor de algemene jaarvergadering op 

11.06.2019, waarin de agenda wordt meegedeeld. 

 De toelichting bij de agenda van de algemene jaarvergadering van 11.06.2019. 

 De beschikbare documentatie bij de agendapunten. 

 De statuten van TMVS dv d.d. 22.12.2017. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 28.02.2019 betreffende het voordragen van een kandidaat-

bestuurder voor de raad van bestuur van TMVS dv en het aanduiden van een mandataris-

vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

Verantwoording 

 De gemeente Assenede is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Tussengemeentelijke 

Maatschappij voor Services (TMVS). 

 In de gemeenteraad van 28.02.2019 werden schepen Alex Meulebroeck en schepen Chantal 

Bobelijn aangeduid als resp. mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger voor 

de algemene vergaderingen van TMVS dv voor de periode van 28.02.2019 tot het einde van de 

gemeentelijke legislatuur. 

 TMVS dv roept de mandataris-vertegenwoordiger op voor de algemene jaarvergadering op 

dinsdag 11.06.2019 om 18.00 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent. 

 De agenda bestaat uit volgende punten: 

1. Toetredingen 

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 

4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 

7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 

8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 

9. Varia en mededelingen 

 De gemeenteraad dient de agenda van de algemene jaarvergadering goed te keuren en het 

mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene 

jaarvergadering TMVS dv van 11.06.2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het 

onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetredingen 

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 
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b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 

4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 

7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 

8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 

9. Varia en mededelingen 

Art. 2 

De gemeenteraad draagt de aangeduide mandataris-vertegenwoordiger / mandataris-

plaatsvervanger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de 

algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 11 juni 2019, te onderschrijven en zijn/haar 

(hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde 

standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Art. 3 

Een afschrift van dit besluit zal: 

 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 

 hetzij per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be,  

gestuurd worden. 

 

12.  Goedkeuren van de ontwerpakte aankoop onroerend goed in de Nieuwe Boekhoutestraat te 

Bassevelde. 

 

Bevoegdheid  

 Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 
 

Wetten en Reglementen 

 De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 Decreet van 04.04.2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de 

ruimtelijke ordening, het grond- en pandenbeleid. 

 Het decreet over het Lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het uittreksel uit de kadastrale legger en het kadastraal plan met betrekking tot het perceel 

gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +22 te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0929C 

der sectie B van de 3e afdeling Assenede, momenteel eigendom van dhr. Lips Willy, Staakstraat 

123 te 9960 Assenede.  

 De e-mail van 18.10.2017 van het kantoor van Notaris G. Cuelenaere met betrekking tot de 

aankoop perceel grond te Bassevelde. 

 De brief van 05.12.2018 aan het kantoor van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968 

Bassevelde betreffende Bassevelde – Nieuwe Boekhoutestraat – aankoop perceeltje grond.  

 De brief van 16.01.2019 aan het kantoor van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968 

Bassevelde betreffende Bassevelde – Nieuwe Boekhoutestraat – aankoop perceeltje grond. 

mailto:20190611AVTMVS@farys.be
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 Het besluit van de gemeenteraad van 28.02.2019 betreffende Nieuwe Boekhoutestraat – 

Princiepbeslissing voor de aankoop van een perceel grond en het aanstellen van een notaris. 

 De e-mail van 11.03.2019 van het Notariaat Cuelenaere en bijhorende ontwerpakte aankoop 

onroerend goed. 

 De kredieten voorzien in budgetwijziging 2/2017 en bijkomend krediet in budgetwijziging 

1/2018 onder art. 080000 2200000 der uitgaven van het investeringskrediet. 

Verantwoording 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een perceeltje grond gelegen 

Nieuwe Boekhoutestraat +22 te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0929C der 

sectie B van de 3e afdeling Assenede, met een oppervlakte van 331m², momenteel eigendom 

van dhr. Lips Willy, Staakstraat 123 te 9960 Assenede, aan te kopen. 

 Deze aankoop gebeurt om reden dat dit perceel paalt aan het terrein van de gemeentelijk 

Basisschool, Nieuwe Boekhoutestraat 26 te 9968 Bassevelde. 

 Ondertussen werd in zitting van de gemeenteraad van 28.02.2019 de princiepbeslissing 

getroffen en werd het kantoor van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968 

Bassevelde aangesteld.  

 Wij ontvingen de ontwerpakte aankoop onroerend goed met betrekking tot het perceel 

gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +22, kadastraal gekend onder nr. 0929C/P000 der sectie B 

van de 3e afdeling Assenede, momenteel eigendom van dhr. Willy Lips, Staakstraat 123 te 9960 

Assenede. 

 De aankoopprijs voor dit onroerend goed bedraagt € 83.000,00. 

 Deze ontwerpakte dient te worden goedgekeurd. 

 In toepassing van art. 41, 2de lid, 11° van het decreet Lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort 

het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot 

onroerende goederen te stellen. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De ontwerpakte aankoop onroerend goed opgemaakt door het kantoor van Notaris G. Cuelenaere, 

Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde met betrekking tot het perceel gelegen Nieuwe 

Boekhoutestraat +22, kadastraal gekend onder nr. 0929C/P000 der sectie B van de 3e afdeling 

Assenede, momenteel eigendom van dhr. Willy Lips, Staakstraat 123 te 9960 Assenede, wordt 

goedgekeurd. 

 

Art. 2 

De aankoop van het in artikel 1 vermeld onroerend goed (€ 83.000,00) te betalen van de kredieten in 

budgetwijziging 2/2017 en bijkomend krediet in budgetwijziging 1/2018 onder art. 080000 2200000 

der uitgaven van het investeringskrediet. 

Art. 3 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan:  
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- de financieel beheerder  

- het kantoor van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde. 

 

Aanvullende dagorde: Vlaams Belang 

13.  Interpellatie: Kerkenbeleidsplan. 

 

Het Vlaams Belang stelt dat de toenmalige minister van Binnenlandse aangelegenheden in 2011 

pleitte voor het opstellen van kerkenbeleidsplannen, uitgebreide nota’s over wat met elke kerk moet 

gebeuren. Uit recente cijfers blijkt dat slechts de helft van de Vlaamse gemeenten over dergelijke 

beleidsplannen beschikken. Beschikt onze gemeente over een kerkenbeleidsplan? Indien ja, welke 

globale visie hanteert de meerderheid voor de herbestemming van onze kerken? Indien nee, waarom 

is dit nog niet gebeurd? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat Assenede sinds 2017 een 
kerkenbeleidsplan heeft. De bisschop heeft het kerkenbeleidsplan goedgekeurd op 28.07.2017. Op 
30.11.2017 is het kerkenbeleidsplan goedgekeurd door de gemeenteraad.  Op 08.01.2018 meldde 
het Agentschap Onroerend Erfgoed dat dit kerkenbeleidsplan voldoet aan de criteria zoals bepaald in 
het Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013. Bijgevolg is het kerkenbeleidsplan van de gemeente 
Assenede opgenomen in de lijst van kerkenbeleidsplannen die voldoen. In dit plan zijn de 
restauraties van de kerk van Assenede en Bassevelde opgenomen. De kerken van Assenede, 
Bassevelde en Oosteeklo worden verder gebruikt voor erediensten. De kerk van Boekhoute krijgt een 
nevenbestemming. De zijbeuken worden nu al gebruikt voor tentoonstellingsruimte. Via een plan 
van aanpak worden toekomstige invullingen verder onderzocht. Er zal wel ruimte blijven voor 
scharniermomenten zoals huwelijken en uitvaarten in deze kerk. De kerk van de Landsdijk krijgt een 
volledige herbestemming. Het bestuur zit minstens 1 maal per jaar samen met het kerkbestuur om 
de visie op de kerken verder te bespreken. 
 

14.  Interpellatie: nieuwe thuis kunstwerk 'kubus'. 

 

Het Vlaams Belang las op de gemeentelijke website en facebookpagina alsook in de kranten Het 

Nieuwsblad en het Laatste Nieuws dat het kunstwerk ‘kubus’ een nieuwe thuis krijgt in het AZ Alma 

te Eeklo. Het woord ‘thuis’ suggereert dat het om een definitieve verhuis gaat. Vlaams Belang heeft 

hierbij de volgende vragen: Blijft dit kunstwerk eigendom van de gemeente of is het weggeschonken 

aan AZ Alma? Waarom werd niet geopteerd om dit kunstwerk een plaats te geven in onze 

gemeente? Welke visie heeft de meerderheid omtrent de kunstwerken in eigen bezit? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het kunstwerk verhuisde naar AZ Alma 

onder de vorm van langdurige bruikleen. Er werd een overeenkomst opgesteld tussen beide partijen. 

De overeenkomst werd gecontroleerd door de juridische dienst van AZ Alma en Stijn Coppejans. Er 

werd opgenomen in de overeenkomst dat de langdurige bruikleen beëindigd kan worden in 

onderling overleg en binnen een redelijke termijn van minimum 6 maanden. Het kunstwerk blijft dus 

eigendom van de gemeente Assenede. We betalen enkel 165 euro per jaar om dit kunstwerk te 

verzekeren. Het kunstwerk stond vroeger in de inkomhal van de sporthal maar is daar uit 

veiligheidsoverwegingen weggehaald. Dergelijk kunstwerk heeft veel plaats nodig en in de gemeente 

is er geen geschikte ruimte gevonden. Na restauratie is het kunstwerk dan in bruikleen gegeven aan 

de Verbeke Foundation waar het van 2015 tot 2018 tentoongesteld stond. Nu vraagt de Verbeke 

Foundation om de bruikleen stop te zetten. Het gemeentebestuur heeft samen met Stijn Coppejans, 

die instond voor de restauratie van het werk in 2013 en een persoonlijke vriend van de kunstenaar 
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was, een alternatieve tentoonstellingsplaats gezocht binnen het Meetjesland. AZ Alma is een plaats 

waar het werk met zijn ruime omvang en expliciete stijl goed tot zijn recht komt, waar het door een 

ruim publiek gezien wordt en waar ook menig Assenedenaar als bezoeker of patiënt het werk kan 

opmerken. Het werk wordt opgenomen in de kunstroute die te bezichtigen is in groep. Momenteel is 

er geen uitgewerkte visie over de kunstwerken in eigen bezit. Op de laatste cultuurraad werden in 

verband met dit thema ook vragen gesteld. Het college wil als eerste stap een inventaris laten 

opmaken van alle kunstwerken in bezit van de gemeente.  

Het Vlaams Belang begrijpt niet dat er geen globale visie is over beheer van het kunstpatrimonium. 

Dit is toch een ankerpunt voor ons cultuurbeleid. Het Vlaams Belang huldigt het principe “eigen kunst 

eerst” en pleit er voor om kunstwerken een plaats te geven in onze gemeente in plaats van te 

betalen voor kunst in een andere gemeente, ook al is dat maar 165 euro voor de verzekering.  

Het college van burgemeester antwoordt dat het maar logisch is dat een eigenaar zijn kunstwerken 

verzekerd.  

Anders vraagt of de waarde van dit kunstwerk bekend is? De waarde van alle kunstwerken zou 

moeten opgenomen zijn in de financiële balans van de gemeente. Daar zou dan ook een lijst moeten 

te vinden zijn van de kunstwerken eigendom van de gemeente.  

Het college van burgemeester en schepenen vermoedt dat de waarde van het kunstwerk wel in de 

verzekeringspolis is opgenomen en zal dit laten nakijken. Aan de financieel directeur zal gevraagd 

worden of er kunstwerken in de balans zijn opgenomen en voor welke waarde. De antwoorden 

zullen worden doorgestuurd naar de gemeenteraadsleden.  

Anders vraagt hoe het staat met de restauratie van het houten beeld van Omer Billiet dat 

weggehaald is uit de tuin van De Aster? Kan dat beeld nog hersteld worden? Indien niet, kan daar 

dan een ander kunstwerk komen? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er onderzocht is of het houten beeld nog 

kon hersteld worden. De kunstenaar is echter reeds overleden. Het kunstwerk is ernstig beschadigd 

en zeer moeilijk te herstellen. Voorlopig is het kunstwerk opgeborgen. Er is voorlopig geen budget 

voorzien voor een nieuw kunstwerk. Het college zal dit voorleggen aan de cultuurraad en vragen of 

zij een voorstel doen. 

 

Aanvullende dagorde: Anders 

15.  Interpellatie: Ter Walle - niveauverschil rond het gebouw. 

Anders stelt vast dat op het jeugd- en sportdomein Ter Walle het niveauverschil rond het gebouw, op 
sommige plaatsen tot 70 cm, niet afgebakend is. Daardoor ontstaat er een gevaarlijke situatie 
waarbij vallen van een hoogte niet uitgesloten wordt. Vooral wanneer een grote menigte gebruik 
maakt van het terras rondom het gebouw om bv. te gaan stemmen of tijdens een feest , is het niet 
denkbeeldig dat mensen door onoplettendheid van dit niveauverschil kunnen vallen. Anders vraagt 
of er een balustrade kan geplaatst worden daar waar er een groot niveauverschil is. 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het materiaal voor de balustrade reeds 
werd aangekocht en al een tijdje aanwezig is in het magazijn. Het gaat over 45 meter balustrade. De 
plaatsing zal opgenomen worden in de planning en dit zal zeker uitgevoerd zijn vóór de verkiezingen 
van 26.05.2019. 
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16.  Interpellatie: speeltuigen kleuterschool Oosteeklo. 

 

Anders stelt vast dat de speeltuigen aan de kleuterschool te Oosteeklo werden verwijderd en vraagt 

of er nieuwe zullen geplaatst worden? Kan er bij de keuze van de speeltoestellen rekening gehouden 

worden met de leeftijd, want het gaat vooral over kleutertjes die daar zullen spelen. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat een werkgroep van ouders via het 

bewonersplatform een voorstel deed voor de vervanging. In het budget is er € 15.000 voorzien voor 

vervanging speeltoestellen door natuurlijke speelelementen in Assenede. Het college besliste om dit 

volledige budget naar Oosteeklo te verschuiven en pas volgend jaar Assenede te vervolledigen. Het 

diensthoofd van de dienst Vrije Tijd maakte reeds een afspraak met de werkgroep van de kleine 

Kameleon op dinsdag 30.04.2019, om 18.00 uur om de koppen samen te steken hierrond. Naast de 

speeltuigen wordt er bekeken hoe het terrein ecologisch kan worden aangelegd. De speeltoestellen 

zijn destijds weggehaald omdat ze niet meer veilig waren. Bij de aankoop van nieuwe toestellen zal 

gekozen worden voor duurzame, kwaliteitsvolle toestellen, ook al zijn die duurder. De vraag om 

aangepaste toestellen voor kleuters aan te kopen zal worden meegenomen in de verdere 

besprekingen. 

 

17.  Interpellatie: Kiss&ride Oosteeklo parking 't Groentjen. 

 

Anders vraagt of de voorziene plaatsen voor de kiss&ride op de parking ’t Groentjen kunnen 

vervangen worden door gewone parkeerplaatsen, want deze worden weinig of niet gebruikt. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de kiss&ride zone op de parking ’t 

Groentjen inderdaad niet zo vaak meer gebruikt wordt nu de ingang van de school aan de parking 

van Ertveldesteenweg is. De kiss&ride zone kan evenwel niet geëlimineerd worden wegens het 

draaipunt voor brandweerwagens. Bij calamiteiten moet deze zone vrij zijn of snel vrijgemaakt 

kunnen worden, wat enkel kan bij kiss&ride waarbij de chauffeur meteen kan vertrekken. 

 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederik Willems Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad 


