
 

Schepencollege van 02.10.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 02.10.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 17.09.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 17.09.2019 wordt goedgekeurd. 

Vraag tot participatie door de gemeente Assenede aan 'Word een Think Pink-gemeente!' 

campagne. 

Gemeente Assenede participeert aan de 'Word een Think Pink-gemeente!'campagne. 

Aankoop wegenzout winterperiode 2019-2020 - Goedkeuring gunning. 

Goedkeuren aankoop wegenzout voor de komende winterperiodes na het houden van een 

prijsvraag. 

Uitvoeren strooiwerken 2019-2020 - Goedkeuring gunning. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Vervangen poort magazijn - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. 

Goedkeuren bestek en aan te schrijven firma's voor prijsvraag voor vervangen van een poort van het 

magazijn. 

Aanvraag tot vergunning voor het overwelven van ca. 92m baangracht gelegen in de 

Bekputstraat te Bassevelde. 

Het college keurt de vergunningsaanvraag in de Bekputstraat inBassevelde goed tot max maximaal 

12 m. 

Goedkeuren offerte Fluvius voor de tijdelijke wegname van OV-paal met nr. 447 in de 

Sportstraat te Assenede n.a.v. de geplande renovatiewerken aan de bibliotheek. 

Het college keurt de offerte voor de tijdelijke wegname van OV-paal met nr. 447 in de Sportstraat te 

Assenede n.a.v. de geplande renovatiewerken aan de bibliotheek goed voor het bedrag van € 241,56 

excl. of € 292,29 incl. btw. 

Goedkeuren offerte voor het (terug)plaatsen van openbare verlichting in de 

Rozemarijnstraat en het Dorp te Bassevelde. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Splitsen eigendom Kerkstraat 9 Bassevelde. 

Splitsen eigendom Kerkstraat 9 Bassevelde. 

Omgevingsvergunning Kerrestraat zn. Oosteeklo. 



  

Ophogen van een weiland 

Omgevingsvergunning Knikkerstraat 22 Assenede. 

Regularisatie van een bijgebouw 

Omgevingsvergunning Haantjen 15 Bassevelde. 

Aanleg van een oprit 

Omgevingsvergunning Kloosterakkerstraat 2 Oosteeklo. 

Verbouwen van een bestaand bijgebouw tot logiehuis 

Omgevingsvergunning - melding : plaatsen ondergrondse propaangastank te 9968 

Bassevelde, Oude Boekhoutestraat 10. 

Het schepencollege neemt akte van de melding tot plaatsen ondergrondse propaangastank te 9968 

Bassevelde, Oude Boekhoutestraat 10. 

Omgevingsvergunning - melding : plaatsen bovengrondse propaangastank te 9960 

Assenede, Kapellestraat 50. 

Het schepencollege heeft akte genomen van de melding tot plaatsen bovengrondse propaangastank 

te 9960 Assenede, Kapellestraat 50. 

Omgevingsvergunning - melding : plaatsen bovengrondse propaangastank te 9960 

Assenede, Vrijestraat 7. 

Het schepencollege heeft akte genomen van de melding voor het plaatsen bovengrondse 

propaangastank te 9960 Assenede, Vrijestraat 7. 

Omgevingsvergunning - melding: grondwaterwinning 4.050 m³³/jaar te 9968 Oosteeklo, 

Kerrestraat 47. 

Het schepencollege heeft akte genomen van de melding voor een grondwaterwinning 4.050 m³³/jaar 

te 9968 Oosteeklo, Kerrestraat 47. 

Asfalteren Ter Loverendreef  

Goedkeuren van het PV van voorlopige oplevering voor het asfalteren van Ter Loverendreef. 

Betonvakken Hooghofstraat 

Goedkeuren van het PV van voorlopige oplevering mbt tot het vernieuwen van de betonvakken in de 

Hooghofstraat.  

Asfalteringswerken 2016 

Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering van de asfalteringswerken 2016. 

Ontharding parking Ertveldesteenweg 22  



  

Goedkeuren bestek, lasten voorwaarden en firma's mbt de ereloonopdracht voor de ontharding van 

parking Ertveldesteenweg 22. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de verlichte 

halloweenwandeltocht in Oosteeklo op 25.10.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de verlichte halloweenwandeltocht in 

Oosteeklo op 25.10.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Halloween 't Spoor in 

Boekhoute van 01.11.2019 tot en met 03.11.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Halloween 't Spoor in Boekhoute van 

01.11.2019 tot en met 03.11.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Najaarstocht in Assenede op 13.11.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Najaarstocht 

in Assenede op 13.11.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke publiciteit naar aanleiding van Haantjeskermis in Oosteeklo van 

11.10.2019 tot en met 14.10.2019. 

Tijdelijke publiciteit naar aanleiding van Haantjeskermis in Oosteeklo van 11.10.2019 tot en met 

14.10.2019, worden goedgekeurd.

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht De Ratjes op 

30.11.2019. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht De Ratjes op 30.11.2019 worden 

goedgekeurd. 

Evenement - Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van 

kampioenschap van België voor Bellemannen op 06.10.2019. 

Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van kampioenschap van België voor 

Bellemannen op 06.10.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Spelen op straat in 

Bassevelde op 13.10.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Spelen op straat in Bassevelde op 13.10.2019 

worden goedgekeurd. 

Grafconcessies. 

Grafconcessies. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 



  

Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 926 tot en met nr. 948 

Bezwaarschrift 2019/1 - belasting op leegstand en woningen 2018. 

Verwerpen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag inzake de belasting op leegstand van 

gebouwen en woningen - aanslagjaar 2018. 

Bezwaarschrift 2019/2 - belasting op leegstand van gebouwen en woningen 2018. 

Verwerpen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag inzake de belasting op leegstand van 

gebouwen en woningen - aanslagjaar 2018. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Het is de bevoegdheid van de Algemeen directeur om loopbaanvermindering ikv onbetaald verlof als 

recht toe te staan.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Het is de bevoegdheid van de Algemeen directeur om loopbaanvermindering met 1/5 ikv Zorgkrediet 

toe te staan.  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie 

van technisch assistent/grafmaker (D-niveau) 

Voor het opstarten van de selectieprocedure van een voltijdse contractuele functie van technish 

assistent/grafmaker (D-niveau) is het noodzakelijk om de selectiecommissie nominatief vast te 

stellen. Dit werd door het college vastgesteld.  

Verlengen arbeidsovereenkomst van een halftijds contractueel archiefmedewerker (D-

niveau) voor bepaalde duur. 

Het college heeft beslist om de arbeidsovereenkomst van de halftijds contractueel 

archiefmedewerker (D-niveau) te verlengen voor bepaalde duur, tot de aanwervingsprocedure voor 

archiefmedewerker voor onbepaalde duur is afgerond. 

Aanstellen van een tijdelijk voltijds gesubsidieerd onderwijzeres in het kader van het 

lerarenplatform bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. 

Er kan een tijdelijk voltijds gesubsidieerd onderwijzeres worden aangesteld bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute in het kader van het lerarenplatform met ingang van 01.10.2019 voor de duur 

van het schooljaar 2019/2020. 

Dode hoek les Bassevelde 14.10.2019. 

Toestemming Dode hoek les Bassevelde 14.10.2019  



  

21ste Grote VTT Marcassou 16.11.2019. 

Toestemming 21ste Grote VTT Marcassou 16.11.2019. 

Natuurdropping 07.12.2019. 

Toestemming Natuurdropping 07.12.2019. 

Evaluatievergadering Harleydag 2019. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Spelen op straat 13.10.2019. 

Toestemming Spelen op straat 13.10.2019 

Fluvius - Aanvraag tot vergunning voor het plaatsen van een LS kabel in Oosteeklo-Dorp te 

Oosteeklo. 

Het college keurt de vergunningsaanvraag van Fluvius voor het plaatsen van een LS kabel in 

Oosteeklo-Dorp te Oosteeklo goed. 

Fluvius - Aanvraag tot vergunning voor de uitbreiding van het LS net in de Paul 

Christiaenstraat te Assenede. 

Het college keurt de vergunningsaanvraag van Fluvius voor de uitbreiding van het LS net in de Paul 

Christiaenstraat te Assenede goed. 

Omgevingsvergunning Leegstraat 45 Assenede. 

Bouwen van een woning 

Verbouwing Bibliotheek - Goedkeuren gunningsverslag perceel 1 en 2 uitvoering. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Verhuis Bibliotheek - Gunning. 

Gunning van de verhuisfirma die de inrichting van de bibliotheek zal verhuizen voor de verbouwing.  

Het college doet hier momenteel nog geen gunning. 

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van administratief medewerker 

technische dienst (C-niveau) voor onbepaalde duur 

De selectieprocedure voor de voltijdse contractuele functie van administratief medewerker 

technische dienst (C-niveau) voor onbepaalde duur is afgerond. De eerst gerangschikte kandidaat 

wordt aangesteld. 

 

 


