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Afwezig 

Frederik Willems 

Algemeen directeur afwezig voor agendapunt 37.  
 

1.  Kennisnemen agenda directiecomité AGB van 09.01.2019. 
Er wordt kennis genomen van: agenda directiecomité van 09.01.2019. 

2.  Schade voertuig ploeg feestelijkheden 
Schade aan voertuig ploeg feestelijkheden 

3.  School Oosteeklo - Plaatsen banner. 
School Oosteeklo - Plaatsen banner. 

4.  School Bassevelde - Betwisten staat - Juridisch advies. 
School Bassevelde - Betwisten staat - Juridisch advies. 

5.  Bibliotheek - Aanbesteding - Uitleg aan college. 
Bibliotheek - Aanbesteding - Uitleg aan college. 

6.  Splitsen eigendommen Slijpstraat 5 en 7 Oosteeklo 
Splitsen eigendommen Slijpstraat 5 en 7 Oosteeklo 

7.  Splitsen eigendommen Meelstraat 9 Assenede 
Splitsen eigendommen Meelstraat 9 Assenede 

8.  Aktename melding Vankersschaever Stijn Koning Albertstraat 36 Oosteeklo 
Plaatsen van een veranda 

9.  Omgevingsvergunning Vereecke Eric Weststraat 1 Boekhoute 
Wijzigen aantal woongelegenheden (bijkomend appartement) 

10.  Omgevingsvergunning Vancraeyenest Tim Nieuwe Boekhoutestraat 72A Bassevelde 
Bouwen van een woning 

11.  Aansluiting perceel op Baljuwstraat. 
Aansluiting perceel op Baljuwstraat 

12.  Kennisgeving besluit Raad vr Vergunningsbetwistingen Kasteelstraat 26 Assenede 
Kennisgeving besluit Raad vr Vergunningsbetwistingen 

13.  Cavé Danny Blakstraat 43, 9900 Eeklo 



 

ophalen oude metalen door vaste ophaler. 

14.  omgevingsvergunning - melding Van de Velde Jacques 
omgevingsvergunning -  melding - plaatsen propaangastank 1600 L 

15.  Asfalteren Kapellestraat 
Goedkeuren van de vorderingsstaat voor het asfalteren van de Kapellestraat. 

16.  Gietasfalt 2017-2018 
Goedkeuren van vorderingsstaat nr 8 voor aanleg van gietasfalt. 

17.  Verkeersveiligheid Staakstraat 
Om de verkeerveiligheid in de Staakstraat te verhogen wil het college van burgemeester en 

schepenen parkeerhavens creëren in de Staakstraat. 

18.  Heraanleg parking school Ertveldesteenweg 
Kennisgeving van de niet selectie voor subsidiering van ontharding parking school Ertveldesteenweg. 

19.  Toewijs aankoop van een vandalismebestendig schuilhuisje De Lijn in de Schoolstraat 

halte Kasteelstraat in Assenede. 
Aankoop vandalismebestendig schuilhuisje De Lijn.  

Ter vervanging van het schuilhuisje in de Schoolstraat ter hoogte van de Kasteelstraat in Assenede.  

20.  Markt 1-3 - project Sam Baro. 
De leegstaande panden Markt 1-3 te Assenede werden aangekocht door dhr. Sam Baro.  

Het is de bedoeling om op die locatie een totaal project te ontwikkelen.  

Naar aanleiding daarvan wordt een bespreking gevoerd. 

 

21.  KLJ-terrein Leegstraat - elektriciteitscabine . 
Door Eandis werd ons per e-mail meegedeeld dat de elektriciteitscabine op gemeentegrond staat en 

leeg is en dat de grond door de gemeente gewoon kan verkocht worden. 

22.  Slijpstraat - parkeren op de verhoogde berm - advies politiediensten. 
Bespreking van het advies van de politie m.b.t. parkeren verhoogde berm - Slijpstraat. 

23.  Landsdijk - melding verkeersproblemen. 
De melding m.b.t. de verkeersproblemen Landsdijk te Bassevelde wordt besproken. 

24.  Rijkestraat - snelheidsmetingen uitgevoerd door politiediensten - resultaten.  
De resultaten van de snelheidsmetingen in de Rijkestraat uitgevoerd door de politiediensten worden 

besproken. 

25.  Molenstraat- snelheidsmetingen uitgevoerd door politiediensten - resultaten.  
De resultaten van de snelheidsmetingen in de Molenstraat te Assenede, uitgevoerd door de 

politiediensten worden besproken. 

26.  Verkeer - Vervoerregioraad Gent. 
Het college neemt kennis van de e-mail van 24.12.2018 met het verslag van de ambtelijke 

vervoerregioraad Gent van 11.11.2018, alsook van de powerpoint, de aanwezigheidslijst en de tekst 

van het huishoudelijk reglement voor de vervoersregioraad Gent waarvan onze gemeente deel zal 

uitmaken. 

Bespreking. 

27.  Signalisatievergunning - Rijkestraat 76 

28.  Signalisatievergunning - Meuleken 18 te Boekhoute. 

29.  Signalisatievergunning - Hoogstraat 51-57 te Assenede. 

30.  Signalisatievergunning - Hoogstraat 38-44 te Assenede. 

31.  Signalisatievergunning - Kloosterstraat te Assenede. 



 

32.  Signalisatievergunning - Trieststraat te Assenede. 

33.  Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

34.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbons.  

35.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

36.  Antwoorden op vragen uit de gemeenteraad van 20 december 2018. 
Antwoorden op vragen uit de gemeenteraad van 20 december 2018. 

37.  Instellen tuchtvervolging - dhr. Rudy Van Parijs.  
Instellen tuchtvervolging.  

38.  Aanvraag vorming "kettingzaaggebruik" 
aanvraag vorming gebruik van de kettingzaag 

39.  Aanvraag vorming "update sociale actualiteit voor lokale besturen" 
Aanvraag vorming "update sociale actualiteit voor lokale besturen" 

40.  Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie technisch 

assistent plantsoendienst (voltijds, contractueel, onbepaalde duur, D-niveau). 
De geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie technisch assistent plantsoendienst 

(voltijds, contractueel, onbepaalde duur, D-niveau) ingediend voor 04.01.2019 werd vastgesteld en 

aangevuld in het punt 42. 

41.  Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een functie technisch 

assistent gebouwen/feestelijkheden (voltijds, contractueel, voor onbepaalde duur, D-

niveau). 
De geldigheid van de ingediende kandidaturen van een functie technisch assistent 

gebouwen/feestelijkheden (voltijds, contractueel, voor onbepaalde duur, D-niveau) ingediend voor 

04.01.2019 werd vastgesteld en aangevuld in punt 43. 

42.  Aanschaf twee netwerkprinters. 
Aanschaf twee netwerkprinters. 

43.  Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie technisch 

assistent plantsoendienst (voltijds, contractueel, onbepaalde duur, D-niveau). 
De geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie technisch assistent plantsoendienst 

(voltijds, contractueel, onbepaalde duur, D-niveau) werd vastgesteld. 

44.  Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een functie technisch 

assistent gebouwen/feestelijkheden (voltijds, contractueel, voor onbepaalde duur, D-

niveau). 
De geldigheid van de ingediende kandidaturen van een functie technisch assistent 

gebouwen/feestelijkheden (voltijds, contractueel, voor onbepaalde duur, D-niveau) werd 

vastgesteld. 

45.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

46.  Aanschaf beamer voor bezoekerscentrum. 
Aanschaf beamer voor bezoekerscentrum. 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 



 

 

 

 

F. Willems Ph. De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 


