
 

 

Schepencollege van 05.05.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 05.05.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege van 21.04.2020 - 22.04.2020 - 23.04.2020. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 21.04.2020 - 22.04.2020 - 23.04.2020 wordt 

goedgekeurd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 20- 24.04.2020. 

Het college neemt kennis van de verslagen van het crisisoverleg omtrent maatregelen Covid-19 

corona virus  

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 27- 30.04.2020. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Bibliotheek - Lot 1 - Goedkeuren vorderingsstaat 4. 

Vorderingsstaat 4 van de aannemer ruwbouwwerken werden goedgekeurd. 

Renovatie gevel Pastorij - Intrekking kandidatuur uitvoerder. 

Dit punt werd verdaagd. 

Generale Vrije Polders : Goedkeuren factuur voor het uitvoeren van onderhoudswerken 

aan waterlopen van 3de categorie in het stroomgebied van de Generale Vrije Polders - 

dienstjaar 2020 

De betalingsaanvraag van de Generale Vrije Polders van 16.03.2020 voor het bedrag van € 13.415,81 

met betrekking tot de onderhoudswerken aan waterlopen van 3de categorie binnen het 

stroomgebied van de Generale Vrije Polders op het grondgebied van Assenede voor het dienstjaar 

2020 wordt goedgekeurd. 

Organisatie openbaar onderzoek RUP sport en recreatie Bassevelde. 

Beslist tot het ter inzage leggen in het gemeentehuis van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan ‘ Sport en Recreatie Bassevelde ‘ gedurende 60 dagen van 15.06.2020 tot en met 

13.08.2020. 

Beslissen over een stedenbouwkundig attest voor het bouwen van 8 woningen in de 

Toverheksstraat te Assenede. 

Dit dossier werd uit de zitting verdaagd. 

Vervoerregioraad - Openbaar vervoerplan korte termijn.  



  

 

Aan het  college van burgemeester en schepenen  wordt gevraagdom opmerkingen te formuleren op 

het openbaar vervoerplan korte termijn voor de vervoerregio Gent. 

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

in het Dorp langs de voorgevel van Café Moderne, Assenedestraat 2 te Bassevelde van 

06.05.2020 tot en met 31.10.2020. 

 Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van tijdelijk terras in het Dorp langs de 

voorgevel van Café Moderne, Assenedestraat 2 te Bassevelde van 06.05.2020 tot en met 31.10.2020. 

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

terras ter hoogte van Dorp 1 te 9968 Bassevelde van 06.05.2020 tot en met 31.10.2020. 

Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van 

Dorp 1 te 9968 Bassevelde van 06.05.2020 tot en met 31.10.2020. 

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

terras op voetpad ter hoogte van Markt 6 en op het gedeelte van het marktplein te 9960 

Assenede van 06.05.2020 tot en met 31.10.2020. 

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

voetpad ter hoogte van Markt 6 en op het gedeelte van het marktplein te 9960 Assenede van 

06.05.2020 tot en met 31.10.2020. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren van de erkenning van de sportverenigingen voor het jaar 2020. 

Het college van burgemeester en schepenen erkent voor het jaar 2020 volgende sportverenigingen: 

Asseneedse Badminton Club, BBC Assenede, FC Assenede, KVVK Bassevelde, HNO Assenede, visclub 

Beet, LRV Sint-Agatha, De Goudkarper, 

Volleybal Ass’nee, BAVOG, Flaf, De kwartels, De trekvogels, WTC Blijf jong, MVC Assenede 09, TC De 

Eikelvrienden, 

kerncompetitie, Kazoku, Nellytrappers, FC Zirobo, De Katvissers, 

De Daltons, VK ’t Zawezijn en VK Matroosje. 

 

 

 



  

 

Beslissingen en maatregelen naar aanleiding van Covid-19-virus. 

Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen 

om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het Covid-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen. 

Een aantal beslissingen hieromtrent worden genomen. 

S Omgevingsvergunning Oosteeklo-dorp 72-72E,74-74/6 Oosteeklo. 

Dit dossier werd uit de zitting verdaagd. 

Omgevingsvergunning - melding bronbemaling te 9960 Assenede, Burgstraat 29. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding bronbemaling te 9960 Assenede, 

Burgstraat 29. 

Omgevingsvergunning - rooien 1 rij populieren (17 bomen) te Oosteeklo, 

Ertveldesteenweg in dreef. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 1 rij populieren (17 bomen) 

te Oosteeklo Ertveldesteenweg in dreef. 

Omgevingsvergunning - advies schepencollege voor uitbaten rundveehouderij te 9968 

Bassevelde, Beekstraat 114. 

Dit punt wordt verdaagd. 

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. 

Door het schepencollege wordt een afwijking toegestaan op de geluidsnormen voor het inrichten van 

een afterworkparty te Bassevelde, Kraaigemstraat op 03.07.2020. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


