
 

Schepencollege van 04.06.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege dd. 04.06.2019. 

Bekendmaking op:  

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 
De redactie van de notulen van het schepencollege worden goedgekeurd. 

Omgevingsvergunning Stroomstraat 6A Oosteeklo. 
Bouwen van een woning 

Gunnen opdracht opmaak RUP sport en recreatie Bassevelde-fase 2. 
Gunnen opdracht opmaak RUP sport en recreatie Bassevelde - fase 2. 

Opmaken RUP site ' sport en recreatie Bassevelde '. 
Opmaken RUP site ' sport en recreatie Bassevelde '. 

Omgevingsvergunning Kerrestraat 1C Oosteeklo. 
Regularisatie wijzigingen aan vergunde woningen 

Omgevingsvergunning Kloosterstraat 27 en 27A Assenede. 
Bouwen van een tweewoonst 

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 

Huwelijksfeest te Boekhoute, Ter Leyen op 29.06.2019 
Door het schepencollege werd een afwijking voor geluidsnormen toegestaan tgv een huwelijksfeest 

te Boekhoute, Ter Leyen op 29.06.2019. 

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 

Vlaamse Feestdag te Bassevelde, Dorp. 
Door het schepencollege wordt een afwijking voor de geluidsnormen toegestaan voor het inrichten 

van de Vlaamse feestdag te Bassevelde, Dorp op 06.07.2019. 

Omgevingsvergunning - melding: bronbemaling te 9960 Assenede, Hospicestraat lot 1a 
Het schepencollege neemt akte van de melding voor het inrichten van een bronbemaling te 9960 

Assenede, Hospicestraat lot 1a 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Hot Shot Party 

Summer Editie in Assenede op 20.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Hot Shot Summer Editie in Assenede op 

20.07.2019 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Bal D'Assnee en 

Kramping Kiets in Assenede op 27.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Bal D'Assnee en Kramping Kiets in Assenede 

op 27.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Nieuwburgkermis in 

Assenede van 11.07.2019 tot en met 15.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Nieuwburgkermis in Assenede van 11.07.2019 

tot en met 15.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de stop 

oldtimervrachtwagens in Boekhoute op 09.06.2019. 



  

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de stop oldtimervrachtwagens in Boekhoute 

op 09.06.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd 

'Omloop het Nieuwsblad voor junioren' op 14.07.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd 'Omloop het Nieuwsblad 

voor junioren' op 14.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag 

op 06.07.2019 in Bassevelde. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag op 06.07.2019 in 

Bassevelde. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 607 tot en met nr. 618 

Beschadiging materiaal bij ontlening door SRC vzw voor Flanders Chopper Bash. 
Bij beschadiging of extra inzet van personeel n.a.v. het niet nakomen van het reglement betreffende 

uitleen gemeentelijk materiaal wordt een extra kost aangerekend aan de gebruiker. De feiten 

worden eerst voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter bespreking. 

Herdenking Walter Dhaese 06.06.2019. 
Toestemming Herdenking Walter Dhaese 06.06.2019 

Herevaluatie beslissing d.d. 30.04.2019 n.a.v. schade materiaal uitleendienst bij uitleen 

door Scouts Houtekiet (april 2019). 
Vervolg bespreking 30.04.2019. 

Omgevingsvergunning Menneken 18 Bassevelde. 
Bouwen van een garage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


