
 

Schepencollege van 02.04.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege dd. 02.04.2019. 

Bekendmaking op: 08.04.2019. 

 

1.  Brief van Team partnergeweld van Centrum Algemeen Welzijnswerk. Verzoek om 

subsidie. 
Het Team partnergeweld van Centrum Algemeen Welzijnswerk vraagt of het bestuur een 

engagement wil aangaan voor de jaren 2020-2025 en het voorzien van een subsidie voor die periode. 

Bespreking. 

2.  Eerste voorstel van de agendapunten van het secretariaat voor de gemeenteraad van 

25.04.2019. 
Er wordt een eerste voorstel gedaan van de agendapunten van het secretariaat voor de 

gemeenteraad van 25.04.2019. 

3.  Huur kraan 3,5 T 
Dit punt werd verdaagd. 

 

4.  Gebruik Ter Walle door politiezone Assenede-Evergem 
Gebruik cafetaria Ter Walle door Politiezone Assenede-Evergem 

5.  Ontvangst 75-jarigen Bassevelde 

6.  Werkkledij schoonmaaksters 

7.  Boekhoute Haven - Trap vernieuwen - Goedkeuren bestek. 
Dit punt wordt verdaagd. 

8.  Stormschade aan gemeentelijke gebouwen. 

9.  Overkapping Petanquebaan - Stavaza. 

10.  Herstellen glas Pastorij Bassevelde en Wereldwinkel. 

11.  De Watergroep - Drinkwatertappunten. 

12.  Problemen met de afwatering in de Molenhoek door een verstopte illegale 

overwelving ter hoogte van huisnummer 28. 

13.  Afrekening voor de provinciale ondersteuning inzake de gemeentelijke 

administratieve sancties voor het jaar 2018. 

14.  Generale Vrije Polders - Uitnodiging en documentatie algemene vergadering d.d. 

26.03.2019. 

15.  Afwijking verplichting medewerking architect - advies. 
Houders van welbepaalde diploma's kunnen vrijstelling krijgen van medewerking van een architect 

voor het bouwen/verbouwen van een eigen woning 

16.  Omgevingsvergunning Stroomstraat 75 Oosteeklo. 
Bouwen van een elektriciteitscabine 

17.  Omgevingsvergunning Groenendijkstraat 65A Assenede. 
Bouwen van een veranda/pergola 

18.  Omgevingsvergunning Kapellepolderstraat 2A Boekhoute. 
Regularisatie bouwen woning 

19.  Omgevingsvergunning Speltreep 26 Assenede. 
Aanleg van een poel 



  

20.  Omgevingsvergunning Krekelmijt zn. Bassevelde. 
Rooien van 1 boom 

21.  Omgevingsvergunning Ertveldesteenweg 36 Oosteeklo 
Verbouwen van een eengezinswoning en bouwen tuinberging en carport 

22.  Omgevingsvergunning Hogevorst 35A Bassevelde. 
Bouwen van een stal en regularisatie van woning, garage en stal 

23.  Verdaagd dossier Bijstelling verkaveling Mouterij Boekhoute. 
Dit punt werd verdaagd. 

24.  Besluit Deputatie beroep Cedric De Bruyne Poelstraat 6 Assenede. 
Besluit Deputatie tot verlenen van vergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning met loods en 

mestsilo 

25.  vraag om adres te kennen 

26.  nieuw te openen onderzoek De Bruyne Agro, Stoepestraat 5bus d, 9960 Assenede 
Er wordt een publiek onderzoek ingericht voor het hernieuwen en veranderen door wijziging en 

uitbreiding van een loonwerkersbedrijf te 9960 Assenede, Stoepestraat 5 bus d. 

27.  Omgevingsvergunning - Smet GWT Europe nv, Antwerpse Heirweg zn - aktename door 

departement omgeving 
Door het departement omgeving werd akte genomen van de melding ingediend door Pieter Geris 

namens Smet GWT Europe nv, voor de exploitatie van : boren van grondwaterwinningsputten of 

grondwaterwinning voor de uitvoering van proefpompingen gedurende minder dan 3 maanden met 

een maximaal debiet van 1200 m³/dag en 53.760 m³/jaar. 

28.  Omgevingsvergunning - melding propaangastank 1000 L, Doornendijkstraat 9. 
Door het schepencollege werd akte genomen voor het plaatsen van een propaangastank 1000 L te 

Assenede, Doornendijkstraat 9. 

29.  Omgevingsvergunning - melding propaangastank 2950 L te Oosteeklo, Heide 12. 
Door het schepencollege wordt akte genomen voor het plaatsen van een ondergrondse 

propaangastank 2950 L te Oosteeklo, Heide 12. 

30.  Toverheksstraat  

31.  Brug Stroomstraat  
De openbare verlichting op de gemeentelijke wegen die gevoed wordt via het openbare 

verlichtingnet van de E34 zal gedoofd worden en niet overgekoppeld worden op het gemeentelijk 

openbare verlichtingsnet. 

32.  Verkaveling Tramstatie 

33.  Heide - Slechte staat wegdek 

34.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het schoolfeest 

VBS De Kameleon in Oosteeklo op 18.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het schoolfeest VBS De Kameleon in 

Oosteeklo op 18.05.2019. 

35.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 

wielerwedstrijd in Boekhoute op 31.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Boekhoute op 

31.05.2019. 

36.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Verkiezingen 

op 26.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Verkiezingen op 26.05.2019 



  

37.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de doortocht wandeltocht 'Augustijnentocht' in Assenede op 

25.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht 

wandeltocht 'Augustijnentocht' in Assenede op 25.05.2019. 

38.  Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een 

tijdelijk terras ter hoogte van Dorp 84 in Bassevelde van 15.03.2019 tot en met 

31.10.2019. 
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van 

Dorp 84 in Bassevelde van 15.03.2019 tot en met 31.10.2019. 

39.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de avondmarkt in 

Boekhoute op 04.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de avondmarkt in Boekhoute op 04.06.2019 

40.  Evenement - Plaatsen tijdelijke terrassen op het openbaar domein - aanpassing 

termijn. 
Plaatsen tijdelijke terrassen op het openbaar domein - aanpassing termijn. 

41.  Evenement - Voorbehouden parkeerplaatsen voor restaurant Diederick van Assenede 

op 06.04.2019. 
Voorbehouden parkeerplaatsen voor restaurant Diederick van Assenede op 06.04.2019. 

42.  Meuleken - Buurtweg 40 - aanvraag tot afschaffing. 

43.  Basisbereikbaarheid - vervoerregioraad - Bond van trein, tram en busgebruikers. 

44.  Ooststraat - aanvraag voor invoeren parkeerverbod  
Dit punt werd verdaagd. 

45.  Signalisatievergunning - Nieuwburgstraat 81 te Assenede. 

46.  Signalisatievergunning - Molenstraat 16-18 

47.  Signalisatievergunning - Prins Boudewijnlaan 22 

48.  Signalisatievergunning - Prins Boudewijnlaan 22 - plaatsen container 

49.  Signalisatievergunning - diverse straten onderhoudswerken De Jonghe. 

50.  Signalisatievergunning - Rozemarijnstraat - verlenging 

51.  Signalisatievergunning - Sasdijkstraat 52. 

52.  Signalisatievergunning - Molenstraat 16-18 - verlenging 

53.  Signalisatievergunning - Kriekerijstraat plaatsen led scherm 

54.  Vaststellen kiezerslijst verkiezingen 26 mei 2019 
Vaststellen van het aantal kiezers voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement op 26 mei 2019. 

55.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

56.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedgekeurde bestelbons 

57.  Afsprakennota gemeente - centraal kerkbestuur 2014 - 2019. 

58.  Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een halftijdse 

contractuele functie van technisch assistent (D-niveau) voor bepaalde duur.  
Er werd een selectieprocedure opgestart voor de aanwerving van een halftijds contractueel 

technisch assistent. Bijgevolg moeten de kandidaturen geldig verklaard worden.  



  

59.  Inzet mevr. Veronique Rodts op de dienst burgerzaken.  

60.  Vrije Tijd - taakverdeling naar aanleiding van personeelsverschuivingen 
Vrije Tijd - taakverdeling naar aanleiding van personeelsverschuivingen 

61.  Toestemming tot het uitbetalen van de werkingssubsidie van feestcommissie 

Oosteeklo op basis van financieel verslag werkjaar 2018. 
De gemeentelijke feestcommissies ontvangen jaarlijks een werkingssubsidie van het 

gemeentebestuur na het indienen van de financiële verslaggeving van vorig werkjaar. 

62.  Buitenspeeldag 24.04.2019 
Organisatie buitenspeeldag 24.04.2019 

63.  Uitnodiging opening residentie Zilvertorens Boekhoute 29.04.2019 
Uitnodiging opening residentie Zilvertorens Boekhoute 29.04.2019 

64.  Aanvraag mobiele toog op terras tijdens carnavalstoet 06.04.2019. 
Aanvraag mobiele toog op terras tijdens carnavalstoet 06.04.2019. 

65.  Gebruik rijplaten voor hulpdiensten Los Marginalos 19-21/04/2019 
Gebruik rijplaten voor hulpdiensten Los Marginalos 19-21/04/2019 

66.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

67.  Vraag LDR-advocaten om gehoord te worden Wildestraat 3A en 5 Boekhoute. 
Meester Beké van LDR-advocaten vraagt om gehoord te worden inzake de functiewijziging van 

bedrijfswoning naar zonevreemde woning 

68.  Principieel standpunt gevels Kerkstraat 47 Bassevelde. 
Vraag naar principieel standpunt over straatgevelbeeld voor 5 woningen 

69.  Omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 2A tot 2A7 en 2B tot 2B3. 
Bouwen van een meergezinswoning met 12 appartementen en parkeerkelder voor 18 

parkeerplaatsen 

70.  advies schepencollege 
het schepencollege verleent gunstig advies voor het verdere exploiteren en veranderen door 

wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij te Bassevelde Meersstraat 2 

71.  Schare 19 - 21 - melding plaatsen paaltjes  

72.  Signalisatievergunning - Hoogstraat 73. 

73.  Signalisatievergunning - Zelzatestraat Aquafin. 

74.  Signalisatievergunning - Oosteeklodorp Aquafin. 

75 Openverklaren van een halftijdse contractuele functie van administratief medewerker 

(C-niveau) burgerzaken voor bepaalde duur. (voor de duur van een 

zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof). 
Ingevolge het zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof van een medewerker op de dienst 

burgerzaken is het aangewezen om in de vervanging te voorzien.  

76 Stopzetten aanwervingsprocedure deskundige burgerzaken (B-niveau).  
In zitting van het schepencollege werd beslist om de aanwervingsprocedure voor de halftijdse 

contractuele functie van deskundige burgerzaken (B-niveau) voor bepaalde duur stop te zetten.  

 

 


