
 

Schepencollege van 03.12.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 03.12.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 19.11.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 19.11.2019 wordt goedgekeurd. 

IBO Assenede uitbreiding - Akoestiek. 

Vastleggen van aanvangsdatum uitvoering. 

Renovatie Gevel Bassevelde - Aanvangsdatum. 

Goedkeuren aanvangsdatum en uitvoeringsperiode. 

Aankoop poort magazijn. 

Door slijtage aan de grote poort van het magazijn wordt beslist de poort te vervangen door een 

nieuwe poort. 

Compartimenteringswerken IBO Oosteeklo - Princiepbeslissing. 

Aangezien de plafonds van het schoolgebouw in Oosteeklo niet voldoen volgens de regelgeving voor 

IBO’s, hebben we een architect onder de arm genomen om samen met ons dit op te lossen. Met als 

doel het behalen van een A-attest. 

Hij stelt voor om de IBO van de school af te scheiden dmv compartimentering. De wijze van 

uitvoering werd goedgekeurd. 

Leveren naamplaten voor bestaande columbariumnissen te Assenede en Oosteeklo. 

Leveren van 20 naamplaten voor bestaande columbariumnissen op de begraafplaatsen van Assenede 

en Oosteeklo. 

Leveren van 30 urnenkelders voor gemeentelijke begraafplaatsen. 

Leveren van 30 urnenkelders voor gemeentelijke begraafplaatsen: 

Assenede, Bassevelde, Oosteeklo. 

Adviesvraag omgevingsvergunning Hooghofstraat 6 Bassevelde 

Slopen en bouwen van een bedrijfswoning wordt goedgekeurd. 

Omgevingsvergunning Keurestraat 33 Assenede. 

Oprichten van een halfopen tuinberging. 

Omgevingsvergunning Kapelledreef 11 Assenede. 

Functiewijziging van wonen naar wonen en horeca werd goedgekeurd onder bepaalde voorwaarden. 



  

Omgevingsvergunning Oude Boekhoutestraat 16A Bassevelde. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting 

Weigering omgevingsvergunning Leegstraat 19 Assenede. 

Omgevingsvergunning wordt vooralsnog geweigerd voor het bouwen van een school te 9960 

Assenede, Leegstraat 19, gezien de aanvraag in strijd is met de goede ruimtelijke aanleg van de 

plaats en de omgeving om verschillende redenen. 

Omgevingsvergunning - rooien 16 bomen te 9960 Assenede, Valkendijk. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 16 bomen te 9960  

Assenede, Valkendijk. 

Omgevingsvergunning - advies schepencollege voor het hernieuwen en veranderen door 

wijziging en uitbreiding van een pluimveebedrijf te 9960 Assenede, Burgstraat 21. 

Door het schepencollege werd voorwaardelijk gunstig advies verleend voor het hernieuwen en 

veranderen door wijziging en uitbreiding van een pluimveebedrijf te 9960 Assenede, Burgstraat 21. 

Omgevingsvergunning - melding plaatsen bovengrondse propaangastank 1600 L te 9968 

Bassevelde, Hazelarenhoek 16A. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor plaatsen bovengrondse 

propaangastank 1600 L te 9968 Bassevelde, Hazelarenhoek 16A. 

Omgevingsvergunning - melding stopzetting landbouwbedrijf te 9960  Assenede, 

Hendekenstraat 21. 

Het schepencollege neemt akte van de stopzetting landbouwbedrijf te 9960 Assenede, 

Hendekenstraat 21. 

Dorpskernvernieuwing Oosteeklodorp 

Goedkeuren van de ereloonnota voor de reeds gemaakte kosten in het dossier 

"dorpskernvernieuwing Oosteeklo fase 2". 

Betonvakken Spoorwegstraat. 

Goedkeuring van vorderingsstaat 1 mbt het herstel van de betonvakken in de Spoorwegstraat. 

Fietspad Kaprijke N456 

Goedkeuren van het project aanleg fietspad N456 op het grondgebied van Assenede. 

  



  

Adviseren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer naar aanleiding van het 

beperken van de parkeerduur ter hoogte van Oosteeklo-Dorp 30. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies om het aanvullend reglement op 

de politie van het wegverkeer aan te passen met betrekking tot het invoeren van een beperking van 

de parkeerduur op het  parkeervak ter hoogte van Oosteeklo-Dorp 30 te 9968 Oosteeklo (N448). 

 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van wandeltocht Tocht rond Oosteeklo op 25.01.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van wandeltocht 

Tocht rond Oosteeklo op 25.01.2020 goedkeuren. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor plaatsen kermisattracties in Assenede 

van 18.02.2020 tot en met 29.02.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen voor plaatsen kermisattracties in Assenede van 18.02.2020 tot en 

met 29.02.2020 goedkeuren. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Nieuwjaarsreceptie 

in Assenede op 05.01.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Nieuwjaarsreceptie in Assenede op 

05.01.2020 worden goedgekeurd. 

Goedkeuren bestelbons. 

Lijst bestelbonnen vanaf nr. 1174 tot en met nr. 1208 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten 

Aanpassen rechtspositieregeling :  

- vaststellen aanwervingsvoorwaarden  

- vaststellen selectieprogramma 

- vaststellen selectiecommissie 

Door de wijziging van de personeelsformatie is het noodzakelijk om de rechtspositieregeling aan te 

passen en de aanwervingsvoorwaarden, selectieprogramma en selectiecommissie van 

Vrijetijdsmedewerker vast te stellen.  

Vaststellen personeelsformatie en organogram.  

De personeelsformatie en het organogram worden aangepast aan de personeelsbehoeften.  

  



  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor de voltijdse contractuele functie 

van Vrijetijdsmedewerker (B-niveau). 

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor de voltijdse contractuele functie van 

Vrijetijdsmedewerker (B-niveau).  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een deeltijdse contractuele 

functie van toezicht(st)er sporthal.  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een deeltijdse contractuele functie van 

toezicht(st)er sporthal.  

Openverklaren van een voltijdse contractuele functie van Sectieverantwoordelijke 

technische dienst voor onbepaalde duur (niveau A4a -A5a). 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor twee deeltijdse contractuele 

functies van technisch beambte (schoonmaak).  

Het college gaat akkoord met de nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor twee 

deeltijdse contractuele functies van technisch beambte (schoonmaak). 

Openverklaren via aanwerving van een voltijdse contractuele functie van technisch 

assistent (D-niveau) voor onbepaalde duur en aanstelling vanuit de werfreserve. 

Openverklaren via aanwerving van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent (D-

niveau) voor onbepaalde duur en aanstelling vanuit de werfreserve.  

RTJ De Tafels gratis gebruik accommodatie. 

RTJ De Tafels kan gratis gebruik maken van een lokaal in LDC de Piramide het oude OCMW gebouw. 

Opnemen herbruikbare cava bekers bij gemeentelijk materiaal uitleendienst. 

Er worden herbruikbare cava bekers gratis ter beschikking gesteld aan de 

evenementenorganisatoren voor evenementen in Assenede via de gemeentelijke uitleendienst. 

Voorbereiding gemeenteraad: voorstel agendapunten GR 19.12.2019. 

Voorstel agendapunten wordt goedgekeurd. 

Intekenen op raamcontract inzetten security politiezone. 

Het college beslist dat we gaan intekenen op het raamcontract van Evergem rond het aanstellen van 

een securityfirma voor evenementen in de politiezone. 

 


