
 

Schepencollege van 16.04.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege dd. 16.04.2019. 

Bekendmaking op: 19.04.2019 

 

1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

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

3.  Kennisnemen agenda directiecomité AGB van 17.04.2019. 
Er wordt kennis genomen van: agenda directiecomité van 17.04.2019. 

4.  Viering 50 jaar Lannoo 

5.  Klacht buurman kazerne Assenede. 
klacht mbt afsluiting tussen percelen 

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

verbaal van definitieve oplevering + vrijgave borg. 
Na het uitvoeren van werken en leveringen dient een proces-verbaal van definitieve oplevering 

opgemaakt te worden en dit voor het afsluiten van het dossier en om over te gaan tot vrijgave van de 

borgsom. 

7.  Boekhoute Haven - Trap vernieuwen. 

8.  DORPSHUIS BOEKHOUTE - Verlichting keuken. 

9.  Fluvius - Goedkeuren offerte voor het plaatsen van een foorkast in Boekhoutedorp. 
Het college keurt de offerte van Fluvius voor het plaatsen van een foorkast in Boekhoutedorp goed 

voor het bedrag van 3.412,77 euro BTW verlegd. De nieuwe foorkast dient als vervanging voor de 

afgekoppelde niet-reglementaire foorkast op het dorpsplein. 

10.  "Assenede vertelt" : aanvraag herdenkingsplechtigheid Maj. Vl. Walter Dhaese 

11.  Aanvraag heraanleg voetpad Staakstraat 156 
Aanvraag tot vernieuwen voetpad Staakstraat 156 

12.  Verbruikscijfers laadpalen voor elektrische wagen op parking 't Groentjen (Oosteeklo) 

en parking De Zwelthoek (Assenede). 

13.  Verdaagd dossier omgevingsvergunning Kasteelstraat 15 Assenede. 
Bouwen van een woning na sloop bestaande 

14.  Verdaagd dossier omgevingsvergunning Landsdijk 142 Bassevelde. 
Bouwen van een meergeneratiewoning 

15.  Verdaagd dossier omgevingsvergunning Lunterstraat 3 Bassevelde. 
Slopen van een stalling, bouwen van een woning en functiewijziging van bestaande woning tot 

berging 

16.  Omgevingsvergunning Stadhuisstraat 8 Assenede. 
Slopen en herbouwen van een ééngezinswoning 

17.  Omgevingsvergunning Barakkenstraat zn Assenede 
Sloop buiten gebruik gestelde elektriciteitscabine en stenen omgevingsmuur 

18.  Omgevingsvergunning Ledestraat 31 Oosteeklo. 
Vernieuwen voorgevel 

19.  Wervencontrole van 08.04.2019  
verslag van de plaatsbezoeken van 8 april 2019 

20.  Molenstraat 60 en 60A toegang garages via toegang begraafplaats. 

 



  

21.  Principieel standpunt - toelating parkeerlift Nieuwe Boekhoutestraat 28. 
Dit punt wordt verdaagd. 

22.  Kennisgeving Lokaal Woonoverleg. 
Kennisgeving Lokaal Woonoverleg - vraag naar eventuele agendapunten van het college 

23.  Principieel standpunt inzake bouwproject Toverheksstraat. 
Dit punt wordt verdaagd. 

24.  Benoeming bestuurders en deskundigen BAV 28-03-2019 Veneco. 

25.  Buurtweg 20 - Schare 49 

26.  Subsidie voor de aanleg van groendaken of groengevels 

27.  besluit opheffing van de opgelegde bestuurlijke maatregel 

28.  omgevingsvergunning – melding - Gasthuisstraat 37 bus 4, 1760 Roosdaal. 
Dit punt wordt verdaagd. 

29.  Kapellestraat - vraag voor kosteloze overname dijkgronden -plan. 

30.  De Vlaamse Waterweg - Beheersovereenkomst. 

31.  Groenendijkstraat - Jos Van den Bogaertstraat - eigendom van de gemeente. 

32.  Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van 

een snelheidsbeperking in de Gravenstraat. 
In een gedeelte van de Gravenstraat is de snelheid beperkt tot 50km/uur. Het college van 

burgemeester en schepenen opteert om in de volledige Gravenstraat de snelheid te beperken tot 

50km/uur.  

33.   Snelheid landbouwvoertuigen. 

34.  Landsdijk - vraag voor plaatsen van borden bebouwde kom.  

35.  Ertveldesteenweg 22 - parking.  

36.  Poeldijkstraat - overleg over aanpassingen omleiding naar aanleiding van werken aan 

de Westkade in Sas van Gent.  

37.  Voorrangsregeling noordelijke laterale weg N49 - Hazelarenhoek en Veldstraat. 

38.  Signalisatievergunning - N49-kruispunt Nieuwburgstraat - herstellen betonvak. 

39.  Signalisatievergunning - Molenstraat 16-18. 

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

tijdelijk terras op voetpad ter hoogte van Markt 6 en op het gedeelte van het 

marktplein te 9960 Assenede van 17.04.2019 tot en met 31.10.2019. 
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras op voetpad ter 

hoogte van Markt 6 en op het gedeelte van het marktplein te 9960 Assenede van 17.04.2019 tot en 

met 31.10.2019. 

41.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de fietstocht 'kreken en polders' op 29.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht 

'kreken en polders' op 29.05.2019. 

42.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het schoolfeest 

Vbs 't Brugje in Bassevelde op 18.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het schoolfeest Vbs 't Brugje in Bassevelde op 

18.05.2019. 

 



  

43.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een stop van de 

Gentse Retrowielen Oldtimerrit in Boekhoute op 16.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een stop van de Gentse Retrowielen 

Oldtimerrit in Boekhoute op 16.06.2019. 

44.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties 

naar aanleiding van kermis Bassevelde van 18.06.2019 tot en met 25.06.2019.  
Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties naar aanleiding van kermis 

Bassevelde van 18.06.2019 tot en met 25.06.2019 

45.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een 

wielerwedstrijd in Bassevelde op 25.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in Bassevelde op 

25.06.2019. 

46.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van Working Equitation in Oosteeklo op 12.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Working 

Equitation in Oosteeklo op 12.05.2019. 

47.  Verkiezingen 26 mei 2019 - nummering stemopnemingsbureaus 
De gemeente kan vrij over de nummering van de stemopnemingsbureaus beslissen. Voor de 

duidelijkheid werd geopteerd om per verkiezing de nummering van alle bureaus, dus zowel diegene 

die de stembiljetten van Assenede tellen als diegene die de stembiljetten van Zelzate tellen, te laten 

doorlopen. Concreet voor alle 3 de verkiezingen zullen de telbureaus genummerd worden van 1 tot 

13.  

48.  Antwoord Cevi n.a.v. brief tekortkoming toepassing Webbv 
Antwoord op ons schrijven i.v.m. tekortkoming toepassing Webbv inzake opname van de reden 

waarom een opzoeking in het bevolkingsregister gebeurd. 

49.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 421 tot en met nr. 444 

50.  Agenda gemeenteraad 25 april 2019 - definitief voorstel. 

51.  Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende 

stralingen - aanslagjaar 2019 - maand maart. 
Het college stelt het kohier op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

springstoffen en ioniserende stralingen - maand maart 2019 vast en verklaart het kohier uitvoerbaar. 

Het kohier omvat 23 artikels. 

 

52.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

53.  Aanpassen rechtspositieregeling.  

54.  Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een halftijdse contractuele 

functie van administratief medewerker (C-niveau). 
Teneinde de selectieprocedure voor een halftijdse contractuele functie van administratief 

medewerker (C-niveau) op te starten is het aangewezen de selectiecommissie nominatief vast te 

stellen.  

 



  

55.  Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een halftijdse contractuele 

functie van administratief medewerker (C-niveau) voor bepaalde duur.  
Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure is het noodzakelijk om de geldigheid van de 

kandidaturen vast te stellen.  

56.  Stopzetten aanwervingsprocedure halftijdse contractuele functie van deskundige 

personeel (B-niveau) wordt stopgezet. 
De aanwervingsprocedure van een halftijdse contractuele functie van deskundige personeel  

(B-niveau) wordt stopgezet. 

57.  Aanstellen van een halftijdse contractuele functie van deskundige personeel  

(B-niveau) voor bepaalde duur.  
Ingevolge het zwangerschapsverlof en het ouderschapsverlof van een halftijds deskundige personeel 

(B-niveau) is het aangewezen om in haar vervanging te voorzien.  

58.  Aanstellen van een halftijdse contractuele functie vrijetijdsconsulent/toeristisch 

ambtenaar (B-niveau) voor bepaalde duur.  
Ingevolge interne personeelsverschuivingen ontstaat er op de dienst Vrije Tijd een halftijdse 

contractuele functie van vrijetijdsconsulent/toeristisch ambtenaar B-niveau) voor bepaalde duur (tot 

afronding procedure van onbepaalde duur).  

59.  Vaststellen contingent en bezoldiging jobstudenten - dienst burgerzaken.   
Vaststellen contingent en bezoldiging jobstudenten - dienst burgerzaken.  

60.  vervanging van een voltijds contractueel technisch assistent (D-niveau) ingevolge 

langdurig ziekteverlof.  
Teneinde de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang te brengen is het aangewezen te 

voorzien in de vervanging van een voltijds contractueel technisch assistent (D-niveau) die langdurig 

afwezig is ingevolge ziekte.  

61.  Vervanging deeltijds schoonmaakster (E-niveau). 

62.  Opening toeristisch seizoen Toerisme Meetjesland 24.04.2019. 
Opening toeristisch seizoen Toerisme Meetjesland 24.04.2019. 

63.  Deelname ambtenarensportdag gemeente en OCMW Assenede. 
Deelname aan de ambtenarensportdag in Maldegem voor gemeente en OCMW Assenede. 

64.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger voor het bijwonen van de 

algemene vergadering van Logo Gezond + vzw en samenwerking met Logo Gezond + 
Dit punt  zal worden behandeld in de gemeenteraad van 25.04.2019.

65.  Jubilarissen mei 2019. 
Jubilarissen mei 2019 

66.  Working Equitation 12.05.2019. 
Working Equitation 12.05.2019. 

67.  Schoolfeest 't Brugje 18.05.2019. 
Schoolfeest 't Brugje 18.05.2019 

68.  Fietstocht 4e en 5e leerjaar Het Ooievaarsnest 24.05.2019. 
Fietstocht 4e en 5e leerjaar Het Ooievaarsnest 24.05.2019 

69.  Aanvraag vreugdeschoten huwelijk 18.05.2019. 
Aanvraag vreugdeschoten huwelijk 18.05.2019 

70.  Verkiezingen 2019. 
Verkiezingen 2019 

 



  

71.  Fietstocht kreken en polders 29.05.2019. 
Fietstocht kreken en polders 29.05.2019 

72.  Verloren vissersdorp tocht 05.06.2019. 
Verloren vissersdorp tocht 05.06.2019 

73.  Tractorwijding 09.06.2019. 
Tractorwijding 09.06.2019 

74.  U13 CUP Bassevelde 31.05.2019-02.06.2019. 
U13 CUP Bassevelde 31.05.2019-02.06.2019 

75.  Kermis Feestcommissie Boekhoute 31.05.2019 - 02.06.2019. 
Kermisprogramma Feestcommissie Boekhoute 31.05.2019 - 02.06.2019 

76.  Assenede cross 24.05-26.05.2019. 
Dit punt wordt verdaagd. 

77.  Verkoop fietsroute in de grensstreek. 
Verkoop fietsroute inde grensstreek. 

78.  Vuurwerk wijziging wetgeving 

79.  Advies beheersorgaan over nieuwe adviesraad bibliotheek. 

80.  Verslag beheersorgaan dd. 20.03.2019. 

81.  Migratie van Provinciaal Bibliotheeksysteem naar een Vlaams Eengemaakt 

Bibliotheeksysteem.  

82.  Opening Brug E34 – Stroomstraat op dinsdag 23.04.2019  

83.  Gemeenteraad 25.04.2019 - Goedkeuren toetreding tot Statiegeldalliantie 

84.  Meuleken - Buurtweg 40 - aanvraag tot afschaffing. 

85.  Signalisatievergunning - Kraaigemstraat - Lembekestraat 
 


