
 

Schepencollege van 09.04.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het college van burgemeester en schepenen van 

Assenede dd. 09.04.2019. 

Bekendmaking op: 12.04.2019. 

 

1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

2.  Vergunning VVB - Effenaf bvba  
De vergunning voor de VVB voor Effenaf bvba wordt verleend. 

Het betreft een nieuwe vergunning voor de komende 5 jaar gezien de vorige vergunning ten 

einde was. 

3.  Definitief voorstel van de agendapunten van het Secretariaat voor de gemeenteraad 

van 25.04.2019. 

4.  Definitief voorstel van de volledige agenda voor de gemeenteraad van 25.04.2019. 

5.  Voorstel van strategische workshop met het schepencollege ter voorbereiding van het 

strategisch meerjarenplan van de gemeente Assenede 

6.  Communicatie rond afsluiten Westkade in Sas van Gent 

7.  Gemeenschappelijke ‘infozuil’ basisschool ‘De Kameleon’ en ‘IBO Oosteeklo’ 

8.  Ontwerp nieuwe presentatiemapjes 

9.  Opening brug ‘Stroomstraat’ in Oosteeklo 

10.  Huur kraan 3,5 T 
prijsvraag huur kraan voor dienst wegen 

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

31.05.2019 tot 02.06.2019. 
Naar aanleiding van de U13 CUP te Bassevelde van 31.05.2019 tot 02.06.2019 moet er een 

Bijzonder Nood- en Interventieplan worden opgemaakt. Dit plan voorziet de nodige acties en 

maatregelen die genomen moeten worden bij een eventuele calamiteit. 

12.  Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart Bassevelde - Goedkeuren verslag vergadering van de 

kerkfabrieksraad van 13.03.2019. 
Na iedere vergadering van de kerkfabrieken wordt een verslag van de notulen overgemaakt aan 

het gemeentebestuur ter kennisgeving. 

13.  H.Kruis & O.L.V. Oosteeklo - Goedkeuren notulen vergadering kerkraad op maandag 

18.03.2019. 
Na iedere vergadering van de kerkfabrieken wordt een verslag van de notulen overgemaakt aan 

het gemeentebestuur ter kennisgeving. 

14.  Integratie OCMW diensten in bestaand administratief centrum - Goedkeuren proces-

verbaal van definitieve oplevering + vrijgave borg. 
Dit punt zal op een later college terug behandeld worden en een beslissing genomen worden. 

15.  Fluvius - Aanvraag tot vergunning voor het uitbreiden van het MD gasnet in de 

Muikemstraat te Oosteeklo. 
Het college keurt de vergunningsaanvraag van Fluvius voor het uitbreiden van het MD gasnet in 

de Muikemstraat te Oosteeklo goed. 

16.  TMVS dv - Definitief voorstel betreffende het goedkeuren van de agenda voor de 

algemene jaarvergadering van TMVS dv van 11.06.2019.  



  

17.  Fluvius - Kennisgeving voor het plaatsen van OV voor aanstraling monument in de 

Kloosterstraat te Assenede. 

18.  Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister 

Nr administratieve akte: 43002/240. Pand gelegen te: 9960 Assenede, Markt 1. 
behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte:  

43002 /240 

19.  Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister 

Nr administratieve akte: 43002/243.  Pand gelegen te: 9960 Assenede, Trieststraat 31. 
behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte:  

43002 /243 

20.  Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister 

Nr administratieve akte: 43002/243. Pand gelegen te: 9960 Assenede, Trieststraat 31. 
behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte:  

43002 /243 

21.  Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister 

Nr administratieve akte: 43002/243. Pand gelegen te: 9960 Assenede, Trieststraat 31. 
behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte: 43002 

/243 

22.  Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister 

Nr administratieve akte: 43002/243. Pand gelegen te: 9960 Assenede, Trieststraat 31. 
behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte:  

43002 /243 

23.  Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister 

Nr administratieve akte: 43002/251. Pand gelegen te: 9960 Assenede, Kloosterstraat 

98 
behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte:  

43002 /251 

24.  Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister 

Nr administratieve akte: 43002/267. Pand gelegen te: 9961 Boekhoute, 

Boekhoutedorp 9 
behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte:  

43002 /267 

25.  Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister 

Nr administratieve akte: 43002/267. Pand gelegen te: 9961 Boekhoute, 

Boekhoutedorp 9 
behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte:  

43002 /267 

26.  Splitsen eigendommen Knikkerstraat 15 Assenede 
Splitsen eigendommen Knikkerstraat 15 Assenede 

27.  Splitsen eigendommen Bosstraat Oosteeklo 
Splitsen eigendommen Bosstraat Oosteeklo 

28.  Omgevingsvergunning Leegstraat 14-16 Assenede. 
Bouwen van een garage 

29.  Omgevingsvergunning Oosthoek 45 Oosteeklo. 
Realiseren zorgwoning + uitbreiding 



  

30.  Omgevingsvergunning Kasteelstraat 15 Assenede. 
Dit punt wordt verdaagd. 

31.  Omgevingsvergunning Landsdijk 142 Bassevelde. 
Dit punt wordt verdaagd. 

32.  Omgevingsvergunning Lunterstraat 3 Bassevelde. 
Dit punt is verdaagd. 

33.  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. 
Door het schepencollege wordt een geluidsafwijking toegestaan voor het inrichten van een 

trouwfeest te Boekhoute, Boekhoutedorp 5 op 10.08.2019. 

34.  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. 

nav Afterworkparty te Bassevelde, Beekstraat 104 op 05.07.2019 
Het schepencollege verleent een afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Afterworkparty te 

Bassevelde, Beekstraat 104 op 05.07.2019. 

35.  Provinciale Omgevingsvergunningscommissie - Givarco bvba, Meersstraat 2, 9968 

Assenede  

36.  Herstel verkeersplateau Staakstraat  - Sasdijkstraat 
Gunning van de werken voor het herstel van de verkeersplateau Staakstraat  - Sasdijkstraat. 

37.  Aanleg Ter Loverendreef  
Gunning van de werken mbt de aanleg Ter Loverendreef. 

38.  Herstel betonweg Valkendijk 
Goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering mbt het herstel betonweg 

Valkendijk. 

39.  Herstel betonweg Hooghofstraat 
Goedkeuren lastenvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor het herstel van de betonweg 

Hooghofstraat. 

40.  Aanleg goten Poeldijkstraat 
Het punt zal in een latere zitting nog verder besproken worden. 

41.  Rechtszaak N436 

42.  Riolering Haven - Noordstraat  

43.  Brug Stroomstraat 

44.  Brug Stoepestraat 

45.  Subsidies onthardingsprojecten 

46.  Smoutersdijkstraat 9 - inname openbaar domein. 

47.  Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van 

parkeerverbod in gedeelte van de Ooststraat te Boekhoute.  
Door de brandweerdiensten wordt gevraagd om parkeerverbod in te voeren in de Ooststraat 

aan beide kanten van de rijweg ter hoogte van de uitweg van de serviceflats. Dit wordt gevraagd 

over een lengte van25 m.  

48.  Weststraat - snelheid voertuigen. 

49.  Advies ALEA - parkeren. 

50.  Michielsenstraat - fietspad op oude spoorwegbedding - meldingskaart over 

geparkeerde voertuigen. 



  

51.  Kaprijkestraat - parkbegraafplaats - geparkeerde vrachtwagen. 

52.  Signalisatievergunning - werken brug Stroomstraat fase 8. 

53.  Signalisatievergunning - Diederikstraat 5 zijkant Stadhuisstraat 

54.  Signalisatievergunning - Diederikstraat 5 - afsluiten rijweg 

55.  Signalisatievergunning - Kasteelstraat 66 te Assenede. 

56.  Signalisatievergunning - Diederikstraat 20 te Assenede. 

57.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van Baar Oost in Oosteeklo van 11.07.2019 tot en met 14.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Baar Oost in 

Oosteeklo van 11.07.2019 tot en met 14.07.2019. 

58.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van kermis in 

Boekhoute van 31.05.2019 tot en met 04.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van kermis in Boekhoute van 31.05.2019 tot 

en met 04.06.2019. 

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

tijdelijk terras op voetpad ter hoogte van Hoogstraat 2 en op gedeelte van het 

Marktplein te 9960 Assenede van 01.05.2019 tot en met 31.10.2019. 
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras op voetpad 

ter hoogte van Hoogstraat 2 en op gedeelte van het Marktplein te 9960 Assenede van 

01.05.2019 tot en met 31.10.2019. 

60.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Bio eco markt 

in Oosteeklo op 09.06.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Bio eco markt in Oosteeklo op 

09.06.2019. 

61.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Los Marginalos in 

Oosteeklo van 19.04.2019 tot en met 21.04.2019 - aanpassing.  
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Los Marginalos in Oosteeklo van 

19.04.2019 tot en met 21.04.2019 - aanpassing. 

62.  Carnaval avondstoet - plaatsing verkeersborden. 

63.  Eerste voorstel agendapunten gemeenteraad 25.04.2019. 

64.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 393 tot en met nr. 420 

65.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

66.  Agenda gemeenteraad 25 april 2019 - definitief voorstel. 

67.  Kerkfabrieken - Adviseren jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint 

Martinus te Assenede. 

68.  Kerkfabrieken - adviseren jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.L. Vrouw 

Hemelvaart te Bassevelde. 

69.  Kerkfabrieken - Adviseren jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw 

te Oosteeklo. 

70.  Kerkfabrieken - Adviseren jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute. 

71.  Personeelsmobiliteit.  



  

72.  Aanstellen van een halftijdse contractuele functie van technisch assistent (D-niveau) 

voor bepaalde duur. 

73.  Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur in het kader van het 

dagelijks personeelsbeheer.  
In het kader van het dagelijks personeelsbeheer kan de algemeen directeur een aantal 

beslissingen nemen (o.a. toekennen verlof). Het college neemt kennis van de beslissing omtrent 

het toekennen van een loopbaanvermindering ikv ouderschapsverlof of onbetaald verlof.  

74.  Mandatenlijsten en vermogensaangiften. 
Sinds 1 januari 2005 moeten mandatarissen een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen 

en ook een vermogensaangifte indienen op de griffie van het Rekenhof.  

75.  Kandidatuur hulp in Recyclagepark. 
Kandidatuur voor hulp in Recyclagepark.  

76.  Voorstel wijziging rechtspositieregeling.  
Voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling ivm vervangingsovereenkomsten.  

77.  Goedkeuren verantwoordingsnota vrijetijdsparticipatie subsidie lokale netwerken 

2018. 
In het kader van de subsidie voor lokale netwerken dient het gemeentebestuur jaarlijks een 

verantwoordingsnota in bij het departement cultuur, jeugd en media.  

78.  verzoek medewerking Herdenking Maj.Vl. Walter Dhaese 

79.  GR - Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag 2018 van de Interlokale Vereniging 

Meetjeslandse Burensportdienst. 
Jaarlijks moet de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar van de ILV 

Meetjeslandse Burensportdienst goedgekeurd worden door de gemeenteraad van de 

deelnemende gemeenten. 

80.  GR - Vaststellen van de statuten van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse 

Burensportdienst. 
De statuten van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst werden gewijzigd. 

Een wijziging van de statuten dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad van de 

deelnemende gemeenten. 

81.  Lester Square 11.05.2019. 
Lester Square 11.05.2019 

82.  Evenementen : Flanders Chopper Bash 17.05.2019-20.05.2019. 
Flanders Chopper Bash 17.05.2019-20.05.2019. 

83.  Schoolfeest VBS De Kameleon 18.05.2019. 
Schoolfeest VBS De Kameleon 18.05.2019 

84.  Muikermis 19.04.2019 -22.04.2019. 
Muikermis 19.04.2019 -22.04.2019 

85.  Verkoop fietsroute in de grensstreek. 
Verkoop fietsroute inde grensstreek. 

86.  Assenede cross 2019 24-26 mei 2019. 
Assenede cross 2019 24-26 mei 2019 

87.  Aanvraag bekomen vergunnning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke 

dranken. 
vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken wordt afgeleverd. 

 



  

88.  Ingebrekestelling afname brandstof 2019-2022 
Firma op de hoogte brengen dat er niet voldaan wordt aan de gevraagde punten van het bestek 

89.  Optrekken voetpad aan ingang Colanbee 
Om de toegankelijkheid voor rolstolgebruikers te verbeteren dient aan de ingang van vishandel 

Colanbeen de stoep omhoog getrokken te worden. 

De werken zullen uitgevoerd worden in eigen regie. 

90.  Melding van een bouwovertreding. 

91.  Voorstel programma klimaatdag gemeente Assenede op zaterdag 18.05.2019. 

92.  Signalisatievergunning - Hoogstraat 2. 

93.  Carnaval Avondstoet - melding over de opstelling. 

94.  Signalisatievergunning - Dorp 44 te Bassevelde. 

95.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Muikermis in Bassevelde van 19.04.2019 tot en met 22.04.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de 

Muikermis in Bassevelde van 19.04.2019 tot en met 22.04.2019. 

96.  Vrije Tijd - adviesraden - afspraak voorstellen prioriteitenlijst 
Vrije Tijd - adviesraden - afspraak voorstellen prioriteitenlijst 

97.  EFRO oproep P2 - ondernemersvriendelijke gemeente 

98.  Afscheid personeelsleden ingevolge pensioneringen.  
Wanneer personeelsleden met pensioen gaan is het belangrijk dat zowel werkgever als collega's 

voldoende aandacht besteden aan deze bijzondere gebeurtenis. Daarom wordt een procedure 

vastgelegd die geldig is voor iedereen bij pensionering.  

 


