
 

Schepencollege van 26.02.2019 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

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

Schepenen 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

Verontschuldigd 

Servaas Van Eynde 

Schepen verontschuldigd voor agendapunt 29 tot en met 98.  

Afwezig 

1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

2.  Pilootprojecten participatieve gemeenteraden. 

3.  Nieuwe samenstelling Scheldemondraad. 
De gemeente Assenede wenst geen kandidatuur in te dienen. 

4.  Gemeenteraad 28.02.2019 - aanvullend punt Vlaams Belang: Interpellatie live 

streamen gemeenteraad. 

5.  Bijkomende motivering uitstel bevorderingsprocedure diensthoofden naar aanleiding 

van juridisch advies ABB. 
Het besluit van het schepencollege van 12.02.2019 over het uitstel van de bevorderingsprocedure 

diensthoofden wordt bijkomend gemotiveerd op advies het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

6.  Verlengen contract Belleman 
Omdat de nieuwe prijsvraag voor het ontwerpen en drukken van gemeentelijk informatieblad 'De 

Belleman' nog loopt, vragen we een korte verlenging aan van het huidige contract. Deze verlenging 

stopt automatisch wanneer we een nieuw contract afsluiten.  

7.  Meeting 'Bewonersplatform Oosteeklo' 

8.  Schoonmaakpersoneel 

9.  Gsm's gemeentepersoneel 

10.  Belijning zone 30. 

11.  Actuele Droogtestand 
Informatie rond de actuele droogtestand Vlaanderen 

12.  School De Wegwijzer - Nieuwe inkomdeur - Goedkeuren bestek, lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma's. 
De inkomdeur zal tijdelijk hersteld worden. Ondertussen start de procedure voor het vernieuwen van 

de deur.  

13.  Verbouwing Bibliotheek - Overzicht uitgaven. 

14.  Kriekerijstraat - Sloopvergunning. 

15.  Voorstel tot antwoord op interpellatie Vlaams Belang in GR - werken bibliotheek 

 

 



  

16.  Proximus - Aanvraag tot vergunning voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken 

in de Moestuinstraat en de Hoogstraat te Assenede. 
Het college keurt de vergunningsaanvraag van Proximus voor het uitvoeren van 

telecommunicatiewerken in de Moestuinstraat en de Hoogstraat te Assenede goed. 

17.  Fluvius - Voorstelling van de organisatie en aansluitend lunch op dinsdag 26.03.2019. 

18.  Trap Haven - offerte van De Jonghe 
Offerte voor het herstellen van de trap in de Haven te Boekhoute 

19.  Fluvius - Kennisgeving voor het plaatsen van een lichtmast voor aanstraling van de 

trap en het monument aan het gemeentehuis. 

20.  Gemeentegracht Kraaigemstraat 54 
Stand van zaken betreffende overwelving gelegen in de Kraaigemstraat ter hoogte van huisnr 54 

21.  Omgevingsvergunning Heulken 11 Bassevelde. 
Gedeeltelijke functiewijziging naar trimsalon en winkel. 

22.  Omgevingsvergunning Notelaarstraat 1 Boekhoute. 
Slopen en herbouwen eengezinswoning en bijgebouwen 

23.  Omgevingsvergunning Oosthoek Oosteeklo 
Reliëfwijziging voor professionele landbouwactiviteiten. 

24.  Omgevingsvergunning Beekstraat 84 Bassevelde 
Slopen van een deel van de bedrijfsgebouwen. 

25.  Omgevingsvergunning Noordstraat 38 Boekhoute 
Bouwen van een meergezinswoning (4) en fietsenstalling na sloop bestaande woningen 

26.  Omgevingsvergunning Landsdijk 114 Bassevelde 
Bouwen van een machineloods. 

27.  Omgevingsvergunning Wildestraat Boekhoute 
Rooien van 12 populieren. 

28.  Vastgoedvraag inzake rooilijn Staakstraat 96 
Zal er afstand van meerwaarde gevraagd worden bij verbouwing van een woning getroffen door de 

rooilijn ? 

29.  Standpunt inzake sloop. 
Standpunt van het college inzake eventuele sloop van de geïnventariseerde woningen 

Eendrachtstraat 20, 22, 24 en 26 te Bassevelde 

30.  Overleg masterplan RUP sport en recreatie Bassevelde. 

31.  Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in 

openbare inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. 

n.a.v. Breughelfeesten te Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat op 27.04.2019. 
Er wordt een geluidsafwijking aangevraagd door Chiro Beukenhout - Boekhoute voor het organiseren 

van Breughelfeesten te Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat (parochiezaal) op 27.04.2019. 

32.  Klacht ivm geurhinder 

33.  Aanvullende dagorde gemeenteraad 28.02.2019 - Vlaams Belang 

34.  Provincie Oost-Vlaanderen - Oproep begeleidingstraject voor de integratie van 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in meerjarenplanning 2020-2025 van Oost-

Vlaamse steden en gemeenten. 

 

 



  

35.  ophalingen Hogevorst 

36.  Vlaams Energieagentschap - Uitnodiging workshop warmtetoets op 15.03.2019 te 

Brussel. 

37.  VVSG - Uitnodiging Klimaatdag op 03.05.2019 in Oostende. 

38.  Veneconferentie 6 Publiek domein 2.0. 

39.  Heraanleg Kriekerijstraat 
Dit punt wordt hier besproken maar zal nog opnieuw voorgebracht worden. 

40.  Asfalteren Ter Loveren dreef 
Goedkeuren van het bestek, de lastenvoorwaarden en gunningsprocedure voor het asfalteren van 

Ter Loveren Dreef. 

41.  Onderhoud van de wadi's en bufferbekkens 
Dit punt wordt verdaagd. 

42.  Brug Stroomstraat 

43.  Verkaveling Rozemarijnstraat 

44.  VK Jos Van Den Bogaerdestraat 

45.  Betonvakken Poelstraat en Veldstraat  

46.  Voegvullingen Gravenstraat en Schare 

47.  Verkaveling Molenstraat - keurestraat 

48.  Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het uitbreiden van 

de zone 30 in de Molenstraat in Assenede. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de zone 30 uit te breiden in de 

Molenstraat in Assenede. Momenteel loopt de zone 30 tot net voorbij het kruispunt met het fietspad 

op de oude spoorwegbedding. Na de goedkeuring van de uitbreiding zou de zone 30 lopen tot net 

voor de Oude Gentweg, rijrichting naar de Burgstraat.  

49.  Verkeer - De Lijn - onderhoud schuilhuisjes - De Lijn 2019 tot en met 2021 - 

goedkeuring gunning. 
onderhoud schuilhuisjes - De Lijn 2019 tot en met 2021 - goedkeuring gunning 

50.  Aankoop snelheidsremmers Braakmanstraat - Goedkeuren gunning. 
In de Braakmanstraat is een snelheidsbeperking tot 30km/uur om reden van een 

schapenbegrazingsproject. Er werden reeds diverse verkeerskussens geplaatst, doch dit blijkt niet 

voldoende te zijn om de snelheid te beperken. Daarom opteert het college van burgemeester en 

schepenen om bijkomende snelheidsremmers te plaatsen op verschillende locaties in de 

Braakmanstraat. 

51.  Kloosterstraat - rondpunt. 

52.  Vliet - parkeren deels op de verhoogde berm. 

53.  Signalisatievergunning - Landsdijk 79 in Bassevelde. 

54.  Signalisatievergunning - aanleg brug N49-Stroomstraat - fase 7. 

55.  Signalisatievergunning - Molenstraat 16-18 

56.  Signalisatievergunning - Eendrachtstraat 15 in Bassevelde. 

57.  Signalisatievergunningen - Fluvius. 

58.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de fuif 

Watskebiert in Assenede op 05 en 06.04.2019 - aanpassing. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de fuif Watskebiert in Assenede op 05 en 

06.04.2019 - aanpassing. 



  

59.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de 'Nacht van de Ambiance' in Bassevelde op 26.04.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de 'Nacht van de 

Ambiance' in Bassevelde op 26.04.2019 

60.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van fuif Switched in 

Bassevelde op 27.04.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van fuif Switched in Bassevelde op 27.04.2019. 

61.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Noordrit op 04 en 05.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Noordrit op 04 

en 05.05.2019 

62.  Vernietigen grafconcessie 
Vernietigen grafconcessie 

63.  Inwerkingtreding nieuwe regelgeving inzake de burgerlijke stand 

64.  Opstart uitreiking identiteitskaarten met vingerafdrukken 
Tijdens de maand juni zullen de gemeentebesturen starten met de eerste fase van de uitreiking van 

identiteitskaarten met vingerafdrukken. De gemeenten dienen hun keuze van opstartweek te 

registreren via een ter beschikking gestelde link. 

65.  Doorgeven lijsten inkomende post 

66.  Advies veiligheidsconsulent mbt raadpleging bevolkingsregister 

67.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 200 tot en met nr. 238 

68.  Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2018 - generatie 1 - belasting op 

de leegstand van gebouwen en woningen. 
Het college stelt het kohier 2018 - generatie 1 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar.  

69.  Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2018 - generatie 2 - belasting op 

de leegstand van gebouwen en woningen. 
Het college stelt het kohier 2018 - generatie 2 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. Het kohier omvat 2 artikels. 

70.  Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2018 - generatie 3 - belasting op 

de leegstand van gebouwen en woningen. 
Het college stelt het kohier 2018 - generatie 3 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. Het kohier omvat 2 artikelen. 

71.  Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2018 - generatie 4 - belasting op 

de leegstand van gebouwen en woningen. 
Het college stelt het kohier 2018 - generatie 4 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. Het kohier omvat 9 artikels. 

72.  Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2018 - generatie 5 - belasting op 

de leegstand van gebouwen en woningen. 
Het college stelt het kohier 2018 - generatie 5 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. Het kohier omvat 5 artikels. 

 

 



  

73.  Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2018 - generatie 6 - belasting op 

de leegstand van gebouwen en woningen. 
Het college stelt het kohier 2018 - generatie 6 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. Het kohier omvat 27 artikels. 

74.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

75.  Dwangbevel retributie milieupark. 
Opmaak dwangbevel retributie milieupark. 

76.  Openverklaren via aanwerving van een halftijdse contractuele functie van deskundige 

personeel (B-niveau) voor bepaalde duur (voor de duur van het zwangerschapsverlof 

+ouderschapsverlof van mevr. Jasmine Hacquaert). 
Op de personeelsdienst ontstaat er een vacature van een halftijdse contractuele functie van 

deskundige personeel (B-niveau) ingevolge zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof van de 

titularis.  

77.  Openverklaren via aanwerving van een halftijdse contractuele functie van deskundige 

burgerzaken (B-niveau) voor bepaalde duur (duur van een zwangerschapsverlof + 

ouderschapsverlof).  
Op de dienst burgerzaken ontstaat er een vacature van een halftijdse contractuele functie van 

deskundige burgerzaken (B-niveau) ingevolge zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof van de 

titularis.  

78.  Kennisnemen van de besluiten van de algemeen directeur in het kader van het 

dagelijks personeelsbeheer.  
De algemeen directeur is bevoegd voor het toekennen van verloven in het kader van het dagelijks 

personeelsbeheer. Er werd verlenging toegestaan van onbetaald verlof (10 %) aan een statutair 

diensthoofd burgerzaken.  

79.  Uitbreiden van arbeidsprestaties van een halftijds contractueel administratief 

assistent (D-niveau) voor bepaalde duur (voor de duur van het onbetaald verlof als 

recht van het diensthoofd burgerzaken).  
Het diensthoofd burgerzaken heeft vermindering van haar arbeidsprestaties met 10 % ikv onbetaald 

verlof. Teneinde de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang te brengen is het 

aangewezen in de vervanging te voorzien.  

80.  Openverklaren van een halftijdse contractuele functie van technisch assistent (D-

niveau) voor bepaalde duur.  
Ingevolge de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming wordt er een 

halftijdse contractuele functie van technisch assistent (D-niveau) vacant. Teneinde de dienstverlening 

te garanderen is het noodzakelijk om de functie open te verklaren.  

81.  Vaststellen van een werfreserve voor een deeltijdse contractuele functie van 

technisch beambte (E-niveau).  
De selectieprocedure van de deeltijdse contractuele functie van technisch beambte (E-niveau) is 

afgerond. De geslaagde kandidaten die niet zijn aangesteld worden opgenomen in de werfreserve.  

82.  Beëindigen van een arbeidsovereenkomst van een halftijds contractueel technisch 

assistent (D-niveau) met wederzijdse toestemming.  
Ingevolge de aanstelling van een voltijds technisch assistent (E-niveau) voor onbepaalde duur wordt 

de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met wederzijdse toestemming beëindigd.  



  

83.  Vastleggen retributies voor dranken seniorenmiddagen op 05.06.2019 in de Bijenkorf 

en 06.11.2019 in Bass'Cul. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de vraag om in 2019 opnieuw een seniorenmiddag 

te organiseren, indien mogelijk in Assenede én Bassevelde. Het wordt een samenwerking van de 

dienst vrije tijd en het lokaal dienstencentrum. 

84.  Bevraging intentie benoemen stadsdichter 2019. 
Naar aanleiding van een e-mailbericht van stichting Poëtikos wordt gevraagd of er de intentie is een 

stadsdichter te benoemen in Assenede in 2019. 

85.  Voorstel organiseren van een verkennend gesprek met de  Intergemeentelijke 

Erfgoeddienst Meetjesland. 
Verdaagd naar een latere collegezitting. 

86.  Rock Flashback Top 100 fuif 20.04.2019. 
Rock Flashback Top 100 fuif 20.04.2019 

87.  Kampvuuravond Chiro Beukenhout 30.03.2019. 
Kampvuuravond Chiro Beukenhout 30.03.2019 

88.  Breughelfeesten chiro Beukenhout 27.04.2019. 
Breughelfeesten chiro Beukenhout 27.04.2019. 

89.  Evenementen : Wielerwedstrijd Bassevelde 27.04.2019. 
Wielerwedstrijd Bassevelde 27.04.2019 

90.  Aanvraag Landelijke Gilde Assenede - 100 jaar landelijke gilde Assenede, oogstfeest 

partnership. 
De Landelijke Gilde Assenede bestaat 100 jaar en vraagt een partnership aan met het 

gemeentebestuur. 

91.  Provincie wil jobstudenten inzetten om IT-ers te vervangen. 
Egov van de provincie Oost-Vlaanderen wil hun tekort aan IT-ers opvangen door voor een paar 

maand jobstudenten in te zetten 

92.  Gemeenteraad van 28.02.2019 - Antwoord op punt 5 van de aanvullende dagorde van 

fractie Anders. 

93.  Signalisatievergunning - Dijkstraat 2a 

94.  Signalisatievergunning - Assenedestraat 59a 

95.  Evenement - Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van 

Carnaval in Assenede op 10.03.2019. 
Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Carnaval in Assenede op 

10.03.2019. 

96.  Collector Koning Albertstraat - Rijkestraat - publiek onderzoek. 

97.  Dwangbevel terugvordering brandweerkosten. 
Opmaak dwangbevel terugvordering brandweerkosten. 

98.  Gemeenteraad 28.02.2019 - aanvullend punt Vlaams Belang: Interpellatie afgelasting 

bevorderingsexamen. 
 


