
 

Schepencollege van 02.07.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 02.07.2019. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege wordt goedgekeurd. 

Proximus - Aanvraag tot vergunning voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 

Jos. Van den Bogaertstraat, Sint-Andrieslaan en Polderstraat te 9960 Assenede. 

Het college keurt de vergunningsaanvraag van Proximus voor het uitvoeren van 

telecommunicatiewerken in de Jos. Van den Bogaertstraat, Sint-Andrieslaan en Polderstraat te 9960 

Assenede goed.  

Proximus - Aanvraag tot vergunning voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 

Ertveldesteenweg (N448) te 9968 Oosteeklo. 

Het college geeft een positief advies aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken 

in de Ertveldesteenweg (N448) te 9968 Oosteeklo. De vergunning werd afgeleverd door het 

Agentschap Wegen en Verkeer. 

Omgevingsvergunning Landsdijk 88 Bassevelde 

Bouwen van woning na sloop bestaande woning 

Omgevingsvergunning Vent 22 Bassevelde 

Bouwen van een woning na slopen bestaande woning 

Omgevingsvergunning Albertpolderstraat 31C Assenede 

Slopen van een bergplaats, bouwen van een rijwoning en rooien van 2 bomen 

Omgevingsvergunning Molenstraat 39 Assenede 

Bouwen van een afdak aan tuinhuis 

Omgevingsvergunning Westakkerstraat 13 Oosteeklo. 

Slopen van een stal 

Omgevingsvergunning Oude Gentweg 36 Assenede. 

Bouwen van een tuinberging met afwijking 

Omgevingsvergunning Waterdijkstraat 1A Boekhoute. 

Bouwen van een ééngezinswoning 

Omgevingsvergunning Dorp 82, 82A en 82A/1 Bassevelde. 

Sloop van een handelszaak en nieuwbouw van een meergezinswoning met 3 woonentiteiten 

Verdaagd dossier omgevingsvergunning Landsdijk 114 Bassevelde. 

Afbreken rundveestal en bouwen machineloods 



  

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. Hot Shot 

Party Summer edition op 20.07.2019 
Het schepencollege staat een afwijking op de geluidsnormen toe voor het inrichten van de Hot Shot 

Party Summer Edition te Assenede, evenementenweide op 20.07.2019. 

Omgevingsvergunning 2de klasse beslissing hernieuwen en veranderen door wijziging en 

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

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het hernieuwen en veranderen door 

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

omgevingsvergunning 2de klasse beslissing : uitbaten rundveehouderij te Assenede, 

Burgstraat 29. 
Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het uitbaten van een rundveehouderij te 

Assenede, Burgstraat 29 

Omgevingsvergunning - melding  Kerrestraat 36, Oosteeklo 

Door het schepencollege wordt akte genomen voor het plaatsen van een propaangastank 1600 L te 

Oosteeklo, Kerrestraat 36. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Polder en 

krekentocht in Assenede/Bassevelde op 27.07.2019. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Polder en krekentocht in 

Assenede/Bassevelde op 27.07.2019. 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 681 tot en met nr. 698 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

De algemeen directeur is bevoegd voor het nemen van beslissingen die passen in het kader van het 

dagelijks personeelsbeheer (o.a. toestaan van verloven). 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

De algemeen directeur is bevoegd voor het nemen van beslissingen die passen in het kader van het 

dagelijks personeelsbeheer (o.a. toestaan van verloven). 

Beeld 'De Gîrnaert', locatie bepaling plaatsing. 

In 2018 werd het beeld 'De Gîrnaert' aangekocht door de gemeente. Dit beeld verwijst naar het 

einde van een tijdperk, nl. de laatste Boekhoutse garnaalvisser die zijn activiteit stopzette. hoewel 

het beeld vorig jaar werd aangekocht, moet de exacte plaats nog bepaald worden. Een advies werd 

hiervoor gevraagd aan de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester. 

Aanstellen animatoren speelpleinwerking Sloeberslot 2019 



  

aanstellen van de animatoren voor speelpleinwerking Sloeberslot 2019 

21 Juliviering rondrit oldtimer tractoren 

Toestemming 21 Juliviering rondrit oldtimer tractoren 

Doortocht Polder- en Krekentocht 27 en 28 juli 2019 
Doortocht Polder- en Krekentocht 27 en 28 juli 2019 

Doortocht 25e Reynaertrit 04.08.2019. 

Toestemming doortocht 25e Reynaertrit 04.08.2019 

Fietstocht KWB Boekhoute 15.08.2019. 

Toestemming fietstocht KWB Boekhoute 15.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


