
 

Schepencollege van 06.08.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 06.08.2019. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 23.07.2019 
De redactie van de notulen van het schepencollege van 23.07.2019 wordt goedgekeurd. 

Goedkeuren afsprakennota tussen algemeen directeur, managementteam, 

diensthoofdenoverleg, burgemeester, college van burgemeester en schepenen, voorzitter 

vast bureau, bijzonder comité voor de sociale dienst en de voorzitter van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst. 
Goedkeuren afsprakennota tussen algemeen directeur, managementteam, diensthoofdenoverleg, 

burgemeester, college van burgemeester en schepenen, voorzitter vast bureau, bijzonder comité 

voor de sociale dienst en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst..  

IBO Leegstraat - Leveren en plaatsen van rolgordijnen. 
Goedkeuren offerte voor leveren en plaatsen van rolgordijnen. 

HAVEN BOEKHOUTE - Herstel trap - Gunning. 
Gunning van de ingediende offertes. 

IBO Oosteeklo - Goedkeuren offerte ontwerp brandtechnische aanpassingen. 
De architect van het gebouw heeft een offerte opgemaakt om de aanpassingen die nodig zijn voor de 

brandweer te ontwerpen.  

Verdaagd dossier omgevingsvergunning Tingelhoek 1 Boekhoute. 
Bouwen carport en tuinberging en kleine wijziging aan bestaande woning 

Verdaagd dossier omgevingsvergunning Stationsstraat 92 Boekhoute. 
Bouwen woning na slopen bestaande woning 

Omgevingsvergunning Dorp 6/Beekstraat 1B Bassevelde. 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Omgevingsvergunning Ledestraat 36 Oosteeklo. 
Bouwen van een carport 

Omgevingsvergunning Kapellestraat 56 Assenede. 
Aanbrengen buitenisolatie rondom de woning 

Omgevingsvergunning 2de kl. sluiten openbaar onderzoek + beslissing schepencollege voor 

het hernieuwen en veranderen door wijziging van een landbouwbedrijf + bouwen 

loods/stal te Bassevelde, Hooghofstraat 6a 
Het schepencollege verleent vergunning voor het hernieuwen en veranderen door wijziging van een 

landbouwbedrijf + bouwen loods/stal te Bassevelde, Hooghofstraat 6a 



  

omgevingsvergunning 2de kl. beslissing voor het hernieuwen en veranderen door wijziging 

en uitbreiding van een rundveehouderij + bouwen koeienstal - verplaatsen loods te 9968 

Bassevelde, Vent 5 
Het schepencollege verleent vergunning voor het hernieuwen en veranderen door wijziging en 

uitbreiding van een rundveehouderij + bouwen koeienstal - verplaatsen loods te 9968 Bassevelde, 

Vent 5 

omgevingsvergunning 2de kl. beslissing voor uitbaten paardenkwekerij, bouwen van een 

stal en regularisatie woning, garage en stal te 9968 Bassevelde Hogevorst 35A. 
Het schepencollege verleent vergunning voor uitbaten paardenkwekerij, bouwen van een stal en 

regularisatie woning, garage en stal te 9968 Bassevelde Hogevorst 35A. 

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. 

Kampioenschap van België voor Bellemannen te Assenede, Diederikplein op 06.10.2019. 
Het schepencollege verleent een afwijking op de geluidsnormen voor het inrichten van het 

Kampioenschap van België voor Bellemannen te Assenede, Diederikplein op 06.10.2019. 

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 n.a.v. 

Kroegentocht te Bassevelde Dorp op 02.09.2019. 
Het schepencollege verleent een afwijking op de geluidsnormen voor de kroegentocht te Bassevelde, 

Dorp op 02.09.2019 op verschillende locaties. 

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. 

Septemberkermis te Bassevelde, Dorp (tent aan Bass'cul) op 31.08.2019. 
Het schepencollege verleent een afwijking op de geluidsnormen voor het inrichten van de 

septemberkermis te Bassevelde, Dorp (tent aan Bass'cul) op 31.08.2019.  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de aankomst Omloop 

van de Slagvelden + Vredesfeesten van 30.08.2019 tot en met 02.09.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de aankomst van de Slagvelden + 

Vredesfeesten van 30.08.2019 tot en met 02.09.2019, worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Ville en Vert 

Muziekfestival in Assenede op 14.09.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Ville en Vert Muziekfestival in Assenede op 

14.09.2019, worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rondrit Mustang in 

Boekhoute op 18.08.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rondrit Mustang in Boekhoute op 

18.08.2019, worden goedgekeurd. 



  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Sneukeltoer in Assenede op 25.08.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Sneukeltoer in 

Assenede op 25.08.2019, worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties 

naar aanleiding van winterkermis Bassevelde van 27.08.2019 tot en met 03.09.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties naar aanleiding van 

winterkermis Bassevelde van 27.08.2019 tot en met 03.09.2019, worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Gîrnaertfeesten 

2019 in Boekhoute. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Geirnaertfeesten 2019 in Boekhoute. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 2e hands 

babybeurs in Assenede op 24.08.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 2e hands babybeurs in Assenede op 

24.08.2019, worden goedgekeurd. 

Principebeslissing verlenging lidmaatschap Comeet. 
Comeet is de verlenging van de projectvereniging aan het voorbereiden. Hiervoor moet het binnen 

verschillende decreten aanvragen indienen (cultuurbeleid en erfgoed). Om hun werking te kunnen 

uitbouwen moeten ze weten over welke financiële middelen zij zullen beschikken. Vandaar deze 

principebeslissing. 

Principebeslissing verlenging Regionale Jeugddienst Meetjesland. 
Vraag van de Regionale Jeugddienst Meetjesland om een principebeslissing te nemen rond het 

engagement binnen de vereniging. 

Aanvraag vreugdeschoten 14.08.2019. 
Toestemming aanvraag vreugdeschoten 14.08.2019. 

Aanvraag vreugdeschoten 17.08.2019. 
Toestemming aanvraag vreugdeschoten 17.08.2019 

Doortocht Roger De Vlaeminck Classic 07.09.2019. 
Toestemming doortocht Roger De Vlaeminck Classic 07.09.2019 

Fietssneukeltocht 08.09.2019. 
Toestemming fietssneukeltocht 08.09.2019 

Voorbehouden parkeerplaatsen Boekhoutedorp 18.08.2019. 
Toestemming voorbehouden parkeerplaatsen Boekhoutedorp 

Doortocht 10de VTT Gostbikers 06.07.08 september 2019. 
Toestemming Doortocht 10de VTT Gostbikers 06.07.08 september 2019. 



  

Rommelmarkt 14.09.2019 en jaarmarkt 16.09.2019 Oosteeklo. 
Toestemming Rommelmarkt 14.09.2019 en jaarmarkt  16.09.2019 Oosteeklo 

Doortocht Herfstwandeling 14.09.2019. 
Toestemming doortocht herfstwandeling 14.09.2019 

Afwijking verplichting medewerking architect - advies. 
Afwijking op de verplichting tot medewerking van een architect - vraag van de gouverneur naar 

advies van het college 

Omgevingsvergunning Kloosterstraat 3, 3A, 3A1 en 3B Assenede. 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Gîrnaertfeesten 

2019 in Boekhoute. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Gîrnaertfeesten 2019 in Boekhoute, 

worden goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


