
 

 

Schepencollege van 01.06.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 01.06.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 18.05.2021 en 20.05.2021 wordt 

goedgekeurd. 

Kennisnemen van de verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding 

van maatregelen corona Covid-19 virus van 17 tot en met 21.05.2021. 

Het college neemt kennis van het verslag. 

Sensibiliserende actie jongvolwassenen ‘Eerstelijnszone’, vrijgave adresgegevens 18-25-

jarigen 
Vanuit de communicatiediensten van de Eerstelijnszones Oost-en West-Meetjesland willen we een 

sensibiliserende actie voor jongvolwassen opzetten om jongeren tussen 18 en 25 jaar te motiveren 

zich te laten vaccineren. Het gaat om een direct mail campagne.  

Goedkeuren verlenging huurovereenkomst tussen de gemeente Assenede en de N.V. 

A.S.T.R.I.D. voor het plaatsen van een antennepylone met shelter op de terreinen van de 

brandweer te Assenede. 

In 2000 werd de huurovereenkomst tussen de gemeente Assenede en de N.V. A.S.T.R.I.D. 

goedgekeurd voor een periode van 15 jaar met telkens verlengingen van 6 jaar. Er wordt een nieuwe 

verlenging goedgekeurd. 

Aankoop natuurlijke speelelementen: vrijgave borg. 

Aankoop natuurlijke speelelementen:(TD/Mr.136-2017/001) Vrijgave borg aan Mekano Play bvba. 

Factuurdatum: 16.11.2018. 

Gebruik pastorijtuin Bassevelde door kapsalon Be.You.Tiful Pascale tijdens 

verbouwingswerken. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Verkoop gemeentelijke voertuigen. 

Recent werden 2 gemeentelijke voertuigen "verboden tot het verkeer". De voertuigen worden 

verkocht aan de hoogste bieder.  

Aankoop eilandjes en signalisatie. 

Dit punt wordt verdaagd. 



  

 

Verlenen  omgevingsvergunning tot slopen serre op een terrein met adres Ledestraat 85, 

9968 Oosteeklo (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD 

(OOSTEEKLO) C 1048 E  

Verlenen  omgevingsvergunning tot slopen serre op een terrein met adres Ledestraat 85, 9968 

Oosteeklo (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) C 1048 E  

Verlenen  omgevingsvergunning tot aanleg van een zwemvijver en aanliggend terras op 

een terrein met adres Kerrestraat 23, 9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) A 0710 H  

Verlenen  omgevingsvergunning tot aanleg van een zwemvijver en aanliggend terras op een terrein 

met adres Kerrestraat 23, 9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD 

(OOSTEEKLO) A 0710 H  

Verlenen  omgevingsvergunning tot plaatsen isolatie en crepi aan voor- en zijgevel op een 

terrein met adres Weststraat 29, 9961 Assenede en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) B 0615 B 2 
Verlenen  omgevingsvergunning tot plaatsen isolatie en crepi aan voor- en zijgevel op een terrein 

met adres Weststraat 29, 9961 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD 

(BOEKHOUTE) B 0615 B 2 

 

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen afscheidsruimte op een terrein met adres 

Molenstraat, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 1250 C  

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen afscheidsruimte op een terrein met adres Molenstraat, 

9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1250 C  

Verlenen  omgevingsvergunning tot verbouwen woning en oprichten bijgebouw op een 

terrein met adres Burgstraat 7, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) D 0001 A  

Verlenen  omgevingsvergunning tot verbouwen woning en oprichten bijgebouw op een terrein met 

adres Burgstraat 7, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) 

D 0001 A  

Verlenen omgevingsvergunning tot plaatsen hoogspanningscabine op een terrein met 

adres Noordstraat , 9961 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD 

(BOEKHOUTE) A 0547 C  

Verlenen omgevingsvergunning tot plaatsen hoogspanningscabine op een terrein met adres 

Noordstraat , 9961 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 

0547 C  



  

 

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen veranda op een terrein met adres Grote-

Tiendewijk 11, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 

3 AFD (BASSEVELDE) B 0810 R  

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen veranda op een terrein met adres Grote-Tiendewijk 11, 

9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 

0810 R  

Weigeren omgevingsvergunning tot bouwen van een carport op een terrein met adres 

Molenbosstraat 10, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) C 0656 B  2  

Weigeren omgevingsvergunning tot bouwen van een carport op een terrein met adres 

Molenbosstraat 10, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) 

C 0656 B  2  

Omgevingsvergunning tot slopen woning en bijgebouwen en bouwen woning en 

bijgebouw op een terrein met adres Knikkerstraat 22, 9960 Assenede en met als kadastrale 

omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 0228 B ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 0227 A  

Dit punt wordt verdaagd. 

Omgevingsvergunning - Stroomstraat zn., 9968 Assenede. 

Omgevingsvergunning - Stroomstraat zn., 9968 Assenede wordt goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties 

naar aanleiding van de junikermis van 17.06.2021 tot en met 23.06.2021. 

Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties naar aanleiding van de 

junikermis van 17.06.2021 tot en met 23.06.2021 zijn goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het boekentapijt te 

Assenede gedurende één zaterdag op 12, 19 of 26.06.2021. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het boekentapijt te Assenede gedurende één 

zaterdag op 12, 19 of 26.06.2021. 

Onderhoudswerken betonwegen 2021 

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr 1 mbt het project onderhoudswerken betonwegen 2021. 

Aanleg fietspaden - subsidies Kopenhagen 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 



  

 

Aanpassen personeelsformatie met de functie van een omgevingsambtenaar (A1a - A3a) 

en met de functie van technisch medewerker (C1-C3) 

Het college past de personeelsformatie aan met de functie van een omgevingsambtenaar op A-

niveau en een technisch medewerker op C-niveau.  

Aanpassen rechtspositieregeling nav bijkomende functies in de personeelsformatie.  

Het college past de rechtspositieregeling aan nav bijkomende functies in de personeelsformatie.  

Openverklaren via aanwerving van een voltijdse contractuele functie van 

omgevingsambtenaar (A1a-A3a) voor onbepaalde duur . 

Het college verklaart een voltijdse contractuele functie van omgevingsambtenaar (A-niveau) voor 

onbepaalde duur via aanwerving open. 

Openverklaren via aanwerving van 2 x 0,5 VTE contractuele medewerkers bibliotheek (C1-

C3) voor onbepaalde duur. 

Het college verklaart 2 halftijdse contractuele functies van administratief medewerker bibliotheek 

voor onbepaalde duur open.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur ikv dagelijks personeelsbeheer.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur ikv dagelijks personeelsbeheer.  

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming van een voltijds 

contractueel administratief assistent (D-niveau). 

Het college stemt in met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming. 

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van noodambtenaar/preventieadviseur 

(B-niveau) voor onbepaalde duur. 

Het college stelt een voltijds contractueel noodambtenaar/preventieadviseur (B-niveau) voor 

onbepaalde duur aan.  

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van één halftijdse contractuele 

functie van onbepaalde duur en één halftijdse contractuele functie voor bepaalde duur 

voor technisch beambte (E-niveau). 

Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor één halftijdse contractuele 

functie van technisch beambte onbepaalde duur en één halftijdse contractuele functie van technisch 

beambte voor bepaalde duur vast.  

Principiële beslissing openingsuren van pop-ups voor de zomer van 2021. 

Openingsuren voor pop-ups worden vastgelegd voor de zomer van 2021. 

 



  

 

Goedkeuren agressieprotocol gemeente en OCMW Assenede. 

Het agressieprotocol van toepassing op de medewerkers van gemeente en OCMW Assenede werd 

goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


