
 

 

Schepencollege van 04.05.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 04.05.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 26.03.2021, 19.04.2021, 20.04.2021, 

21.04.2021 en 23.04.2021 wordt goedgekeurd. 

Rechtzetting van de paginanummering van de notulen vanaf 26.03.2021. 

Op 26.03.2021 ging een elektronische zitting door. Omwille van ziekte van een dossierbeheerder 

werd dit nu pas genotuleerd. De redacties die na deze zitting werden opgemaakt dienen opnieuw 

genummerd (pagina's) te worden. Het college gaat akkoord met deze rechtzetting.  

Opvolging organisatiebeheersing door CC Consult. 

Dit punt wordt verdaagd. 

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

van maatregelen corona Covid-19 virus van 19 tot en met 23.04.2021. 

Het college neemt kennis van het verslag van 23.04.2021. 

Binnenschilderwerken gemeentehuis Assenede. Voorlopige oplevering en vrijgave borg. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Maaien van de wegbermen op grondgebied Assenede: één verlenging. 

Maaien van de wegbermen op grondgebied Assenede: één verlenging. 

BASS Oorlogsmonument: bestek renovatie goedkeuren. 

Dit punt verdaagd. 

Schoolbestellingen met offerte: 2021-2022: gunning. 

Schoolbestellingen met offerte: 2021-2022: gunning aan de firma Maréchal. 

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met 

Foodtruck te Boekhoute. 

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met Foodtruck te 

Boekhoute. 

  



  

 

Verlenen  omgevingsvergunning tot aanbrengen van gevelbekleding op een terrein met 

adres Barakkenstraat 1, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 

AFD (ASSENEDE) E 0607   

Verlenen  omgevingsvergunning tot aanbrengen van gevelbekleding op een terrein met adres 

Barakkenstraat 1, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 

0607   

Verlenen  omgevingsvergunning tot aanleg van een zwembad op een terrein met adres 

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

(ASSENEDE) E 1345 B  2  

Verlenen  omgevingsvergunning tot aanleg van een zwembad op een terrein met adres 

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

1345 B  2  

Verlenen omgevingsvergunning tot verbouwen bestaande woning en bestaande 

garage/berging op een terrein met adres Graafjanstraat 25, 9961 Boekhoute (Assenede) en 

met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0610 H  

Dit punt wordt verdaagd. 

Verlenen  omgevingsvergunning tot verbouwen woning op een terrein met adres 

Rozemarijnstraat 19, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1067 A  

Dit punt wordt verdaagd. 

Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen van 2 woningen op een terrein met adres 

9968 Bassevelde, Landsdijk 73 en 73A en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD 

(BASSEVELDE) A 0415 E  

Dit punt wordt verdaagd. 

Verlenen  omgevingsvergunning tot uitbreiding van een vrijstaande woning op een terrein 

met adres Landsdijk 150, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) A 1410 K  

Verlenen  omgevingsvergunning tot uitbreiding van een vrijstaande woning op een terrein met adres 

Landsdijk 150, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD 

(BASSEVELDE) A 1410 K  

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen van een woning en garage op een terrein met 

adres Burgstraat 38A, 9960 Assenede  en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 1353 A  

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen van een woning en garage op een terrein met adres 

Burgstraat 38A, 9960 Assenede  en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 

1353 A  



  

 

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen eengezinswoning na slopen bestaande woning 

op een terrein met adres Noorddijk 3, 9961 Boekhoute (Assenede) en met als kadastrale 

omschrijving ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0775 Z ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 

0775 B  2 ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0775 A  2  

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen eengezinswoning na slopen bestaande woning op een 

terrein met adres Noorddijk 3, 9961 Boekhoute (Assenede) en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0775 Z ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0775 B  2 ASSENEDE 4 

AFD (BOEKHOUTE) A 0775 A  2  

Verlenen  omgevingsvergunning tot slopen en heropbouw woning op een terrein met 

adres Rijkestraat 44, 9968 Oosteeklo (Assenede) en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) A 0563 F  

Verlenen  omgevingsvergunning tot slopen en heropbouw woning op een terrein met adres 

Rijkestraat 44, 9968 Oosteeklo (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD 

(OOSTEEKLO) A 0563 F  

Verlenen omgevingsvergunning tot uitbreiden ééngezinswoning op een terrein met adres 

Hogevorst 7, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 

AFD (BASSEVELDE) B 1616 K  

Verlenen omgevingsvergunning tot uitbreiden ééngezinswoning op een terrein met adres Hogevorst 

7, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 

1616 K  

Verlenen omgevingsvergunning tot plaatsen hoogspanningscabine op een terrein met 

adres Kasteeldijkstraat , 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 

AFD (ASSENEDE) B 0510   

Dit punt wordt verdaagd. 

Verlenen  omgevingsvergunning tot plaatsen geprefabriceerde betonnen 

hoogspanningscabine op een terrein met adres Houtlandstraat, 9960 Assenede en met als 

kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1065 D  

Verlenen  omgevingsvergunning tot plaatsen geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine op 

een terrein met adres Houtlandstraat, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 

1 AFD (ASSENEDE) E 1065 D  

Weigeren omgevingsvergunning tot aanleg van een op- & afrit op een dijktalud aan het 

holleken te 9960 assenede op een terrein met adres Hollekenstraat 25, 9960 Assenede en 

met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) F 0080  ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) F 0084 D ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) F 0083 A  

Weigeren omgevingsvergunning tot aanleg van een op- & afrit op een dijktalud aan het holleken te 

9960 assenede op een terrein met adres Hollekenstraat 25, 9960 Assenede en met als kadastrale 



  

 

omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) F 0080  ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) F 0084 D ASSENEDE 

1 AFD (ASSENEDE) F 0083 A  

Weigeren omgevingsvergunning tot plaatsen van terrasoverkapping op een terrein met 

adres Tramstatie 29,  en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 

1944 X  
Weigeren omgevingsvergunning tot plaatsen van terrasoverkapping op een terrein met adres 

Tramstatie 29,  en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1944 X  

Aktename melding tot vervangen van de dakbedekking + plaatsen velux op een terrein 

met adres Rozemarijnstraat 3, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale 

omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1073 M  

Aktename melding tot vervangen van de dakbedekking + plaatsen velux op een terrein met adres 

Rozemarijnstraat 3, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD 

(BASSEVELDE) B 1073 M  

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk 

terras Café Strandpaal 28 te Assenede van 08.05.2021 tot en met 31.10.2021. 

Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras Café Strandpaal 28 

te Assenede van 08.05.2021 tot en met 31.10.2021, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijk terras Café 

Moderne te Bassevelde van 08.05.2021 tot en met 31.10.2021. 

Inname openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijk terras Café Moderne te Bassevelde 

van 08.05.2021 tot en met 31.10.2021, wordt goedgekeurd. 

Grafconcessies. 

Aanvragen inzake bekomen grafconcessies worden ingewilligd. 

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

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2021 - maand maart. 

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

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2021 - maand maart - 25 artikels voor een bedrag van € 1.344,40. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 



  

 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Oosteeklo vanaf 01.07 tot 

en met 23.07.2021. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Oosteeklo op 01.07 en 

02.07.2021 (voorbereidingsdagen) en vanaf 05.07 tot en met 23.07.2021 (speelpleinwerking). 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Boekhoute vanaf 01.07 tot 

en met 23.07.2021. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Boekhoute op 01.07 en 

02.07.2021 (voorbereidingsdagen) en vanaf 05.07 tot en met 23.07.2021 (speelpleinwerking). 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde vanaf 01.07 tot 

en met 16.07.2021 en voor de buitenschoolse kinderopvang te Bassevelde vanaf 23.08 tot 

en met 27.08.2021, onder voorbehoud van haar diploma "Jeugd-en gehandicaptenzorg" op 

30.06.2021. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Bassevelde op 01.07 en 

02.07.2021 (voorbereidingsdagen) en vanaf 05.07 tot en met 16.07.2021 (speelpleinwerking) en voor 

de buitenschoolse kinderopvang te Bassevelde vanaf 23.08 tot en met 27.08.2021. Voor de 

buitenschoolse kinderopvang kan betrokkene aangesteld worden onder voorbehoud van het behalen 

van haar diploma "Jeugd-en gehandicaptenzorg" op 30.06.2021. 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde op 01.07 en 

02.07.2021 en vanaf 19.07 tot en met 23.07.2021. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Bassevelde op 01.07 en 

02.07.2021 (voorbereidingsdagen) en vanaf 19.07 tot en met 23.07.2021 (speelpleinwerking). 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Oosteeklo op 01.07 en 

02.07.2021 en vanaf 02.08 tot en met 20.08.2021. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Oosteeklo op 01.07 en 

02.07.2021 (voorbereidingsdagen) en vanaf 02.08 tot en met 20.08.2021 (speelpleinwerking). 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Boekhoute op 01.07 en 

02.07.2021 en vanaf 02.08 tot en met 20.08.2021. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Boekhoute op 01.07 en 

02.07.2021 (voorbereidingsdagen) en vanaf 02.08 tot en met 20.08.2021 (speelpleinwerking). 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde op 01 en 

02.07.2021 en vanaf 02.08 tot en met 20.08.2021. 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde op 01 en 02.07.2021 

(voorbereidingsdagen) en vanaf 02.08 tot en met 20.08.2021 (speelpleinwerking). 

 



  

 

Aanstellen van een halftijds jobstudent voor de jeugddienst tijdens de maanden juli en 

augustus 2021. 

Er wordt een halftijdse jobstudent aangesteld voor de jeugddienst tijdens de maanden juli en 

augustus 2021. 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang te Bassevelde 

vanaf 02.08 tot en met 20.08.2021 en te Assenede vanaf 23.08 tot en met 27.08.2021, 

onder voorbehoud van het behalen van haar diploma STW op 30.06.2021. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang te Bassevelde vanaf 

02.08 tot en met 20.08.2021 en te Assenede vanaf 23.08 tot en met 27.08.2021. Betrokkene wordt 

aangesteld onder voorbehoud van het behalen van haar diploma STW op 30.06.2021. 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang te Assenede vanaf 

01.07 tot en met 16.07.2021 en vanaf 02.08 tot en met 13.08.2021. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang te Assenede vanaf 

01.07 tot en met 16.07.2021 en vanaf 02.08 tot en met 13.08.2021. 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang te Boekhoute 

vanaf 02.08 tot en met 20.08.2021. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang te Boekhoute vanaf 

02.08 tot en met 20.08.2021. 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang te Oosteeklo 

vanaf 09.08 tot en met 20.08.2021 en te Boekhoute vanaf 23.08 tot en met 27.08.2021. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang te Oosteeklo vanaf 

09.08 tot en met 20.08.2021 en te Boekhoute vanaf 23.08 tot en met 27.08.2021. 

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang te Oosteeklo 

vanaf 23.08 tot en met 27.08.2021. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang te Oosteeklo vanaf 

23.08 tot en met 27.08.2021. 

Goedkeuren van de aanvraag tot het organiseren van de opleiding "klantvriendelijk 

telefoneren aan het onthaal". 

Er wordt een opleiding "klantvriendelijk telefoneren aan het onthaal" ingericht. 

Aanvraag volgen opleiding "collegagroep burgerzaken 2021/2022" op 18.10 en 02.12.2021 

en op 17.01 en 14.03.2022. 

Een personeelslid van de dienst burgerzaken wordt toegelaten tot het volgen van de opleiding 

"collegagroep burgerzaken 2021/2022" op 18.10 en 02.12.2021 en op 17.01 en 14.03.2022. 



  

 

Toekennen voltijdse afwezigheid voor verminderde prestaties aan een vastbenoemd 

onderwijzer bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2021/2022. 

Aan een vastbenoemd onderwijzer van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute wordt voltijdse 

afwezigheid voor verminderde prestaties toegekend voor het schooljaar 2021/2022. 

Uitbreiden geldigheidsduur limited edition Cadoza. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Jeugd: Vaststellen retributie tienerwerking. 

De retributie die de ouders moeten betalen per halve namiddag tijdens de tienerwerking is 

goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen. 

Goedkeuren opmaak lokaal toewijzingsreglement en doelgroepenplan. 

De gemeente keurt de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement met bijhorend doelgroepenplan 

goed. 

Buitenschrijnwerk school Bassevelde: verrekening 2: goedkeuren. 

Buitenschrijnwerk school Bassevelde: verrekening 2: inbouwen openvallen  vleugel in raam keuken: 

goedkeuren. 

Pastorij Bassevelde: Renovatiewerken aan gevel: plinten. 

Pastorij Bassevelde: Renovatiewerken aan gevel: plinten: goedkeuren aan te schrijven firma's. 

Verlenen omgevingsvergunning tot plaatsing terrasoverkapping op een terrein met adres 

Waalpoelstraat 26, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 1360 H  

Verlenen omgevingsvergunning tot plaatsing terrasoverkapping op een terrein met adres 

Waalpoelstraat 26, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 

1360 H  

Verlenen  omgevingsvergunning tot aanbouwen overkapping aan tuinberging op een 

terrein met adres Keurestraat 2, 9960 Assenede  en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1310 Z  

Verlenen  omgevingsvergunning tot aanbouwen overkapping aan tuinberging op een terrein met 

adres Keurestraat 2, 9960 Assenede  en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) 

E 1310 Z  

 

 



  

 

Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen van een garage na slopen bestaande op een 

terrein met adres Kerrestraat 27, 9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) A 0711 E  
Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen van een garage na slopen bestaande op een terrein met 

adres Kerrestraat 27, 9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD 

(OOSTEEKLO) A 0711 E  

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

Kloosterstraat 64B, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 1010 F  

Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen van een carport op een terrein met adres Kloosterstraat 

64B, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1010 F  

Verlenen  omgevingsvergunning tot aanleg waterdoorlatende verharding in de voortuin op 

een terrein met adres Kloosteraprilstraat 18, 9960 Assenede en met als kadastrale 

omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1868 N  2  

Verlenen  omgevingsvergunning tot aanleg waterdoorlatende verharding in de voortuin op een 

terrein met adres Kloosteraprilstraat 18, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1868 N  2  

Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen van een berging en overdekt terras, slopen 

bestaande stal op een terrein met adres Trieststraat 76, 9960 Assenede en met als 

kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1079 W  2 ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 1079 B  4  

Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen van een berging en overdekt terras, slopen bestaande 

stal op een terrein met adres Trieststraat 76, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1079 W  2 ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1079 B  4  

Verlenen  omgevingsvergunning tot gedeeltelijke functiewijziging en vervangen 

garagepoort op een terrein met adres Duiveleindestraat 6, 9960 Assenede en met als 

kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) B 0526 E  

Verlenen  omgevingsvergunning tot gedeeltelijke functiewijziging en vervangen garagepoort op een 

terrein met adres Duiveleindestraat 6, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 

1 AFD (ASSENEDE) B 0526 E  

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen van een opslagloods op een terrein met adres 

Paul Christiaenstraat 3, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 

AFD (ASSENEDE) D 1259 G  

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen van een opslagloods op een terrein met adres Paul 

Christiaenstraat 3, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) D 

1259 G  



  

 

Verlenen  omgevingsvergunning tot heraanleg gemeentegracht op een terrein met adres 

Hellepolderstraat, 9968 Assenede   

Verlenen  omgevingsvergunning tot heraanleg gemeentegracht op een terrein met adres 

Hellepolderstraat, 9968 Assenede   

Verlenen  omgevingsvergunning tot samenvoegen van 2 percelen percelen op een terrein 

met adres Trieststraat 4, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 

AFD (ASSENEDE) E 0498 L  2 ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 0498 M  2 ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 0498 N  2  

Verlenen  omgevingsvergunning tot samenvoegen van 2 percelen percelen op een terrein met adres 

Trieststraat 4, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 

0498 L  2 ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 0498 M  2 ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 0498 N  2  

Omgevingsvergunning melding van bronbemaling te 9968  Oosteeklo, Rijkestraat 76. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van bronbemaling te 9968 Oosteeklo, 

Rijkestraat 76. 

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van een tijdelijk terras Café De 

Sloapmutse te Oosteeklo van 08.05.2021 tot en met 31.10.2021 werd niet goedgekeurd. 

Inname openbaar domein naar aanleiding van een tijdelijk terras Café De Sloapmutse te Oosteeklo 

van 08.05.2021 tot en met 31.10.2021 werd niet goedgekeurd. 

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk 

terras van Café De Gouden Appel in Boekhoute van 08.05.2021 tot en met 31.10.2021. 

Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras van Café De 

Gouden Appel in Boekhoute van 08.05.2021 tot en met 31.10.2021, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk 

terras van Harley Davidson Club Assenede van 08.05.2021 tot en met 31.10.2021. 

 Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras van Harley 

Davidson Club Assenede van 08.05.2021 tot en met 31.10.2021, wordt goedgekeurd. 

 


