
 

 

Schepencollege van 08.06.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 08.06.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 25.05.2021 wordt goedgekeurd. 

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

van maatregelen corona Covid-19 virus van 31.05 tot en met 04.06.2021. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Kennisnemen jaarrapport 2020 organisatiebeheersing. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis. 

Pastorij Bassevelde: Renovatiewerken aan gevel: plinten. 

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

Gunning van het herstel van de muur van de pastorij te Bassevelde. 

Gunning van het herstel van de muur van de pastorij te Bassevelde wordt gegund. 

School Bassevelde: Nieuw buitenschrijnwerk: voorlopige oplevering. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 17: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 17: nulstaat: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 18: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 18: goedkeuring. 

Goedkeuren van de factuur voor de leveringen op de sterretjesweides 

Goedkeuren van de factuur voor de leveringen van de monumenten van de sterretjesweide. 

Goedkeuren nieuwe huurovereenkomst magazijn Kloosterstraat. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren van de werken aan het distributienet door Fluvius in de poelstraat. 

Goedkeuren van de werken aan het distributienet door Fluvius in de poelstraat. 

 



  

 

Goedkeuren van de werken aan het distributienet door Fluvius in de Nieuwe 

Boekhoutestraat. 

Goedkeuren van de werken aan het distributienet door Fluvius in de Nieuwe boekhoutestraat. 

Goedkeuren van de werken aan de straatverlichting in de voortuin van de pastorij/ Den 

Aster in Oosteeklo. 

Goedkeuren van de werken aan de straatverlichting in de voortuin van de pastorij/ Den Aster in 

Oosteeklo. 

Goedkeuren van de werken aan het distributienet door Fluvius in de Trieststraat. 

Goedkeuren van de werken aan het distributienet door Fluvius in de Trieststraat. 

Goedkeuren van de werken aan het distributienet door Fluvius in de Rozemarijnstraat. 

Goedkeuren van de werken aan het distributienet door Fluvius in de Rozemarijnstraat. 

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

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

(ASSENEDE) D 0775 E  

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

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

D 0775 E  

Verlenen omgevingsvergunning tot verbouwing en uitbreiding woning op een terrein met 

adres Rijkestraat 55, 9968 Oosteeklo (Assenede)  en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) A 0418 M  

Verlenen omgevingsvergunning tot verbouwing en uitbreiding woning op een terrein met adres 

Rijkestraat 55, 9968 Oosteeklo (Assenede)  en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD 

(OOSTEEKLO) A 0418 M  

Verlenen  omgevingsvergunning tot verbouwen woning op een terrein met adres 

Eendrachtstraat 21, 9968 Assenede  en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD 

(BASSEVELDE) B 0982 X  3  

Dit punt wordt verdaagd. 

Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen van een melkveestal en aanpassingen 

ingedeelde inrichting op een terrein met adres Doodhoek 5, 9968 Bassevelde (Assenede) 

en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1533 L ASSENEDE 3 

AFD (BASSEVELDE) B 1533 M ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1529 B  

 
Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen van een melkveestal en aanpassingen ingedeelde 

inrichting op een terrein met adres Doodhoek 5, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale 

omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1533 L ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1533 M 



  

 

ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1529 B  

 

Verlenen omgevingsvergunning tot aanbrengen isolatie aan gevel op een terrein met adres 

Sasdijkstraat 13, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 0875 W  5  

Verlenen omgevingsvergunning tot aanbrengen isolatie aan gevel op een terrein met adres 

Sasdijkstraat 13, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 

0875 W  5  

Verlenen  omgevingsvergunning tot verbouwen en uitbreiden garage op een terrein met 

adres Oosthoek 36, 9968 Oosteeklo (Assenede) en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) A 0084 E  

Verlenen  omgevingsvergunning tot verbouwen en uitbreiden garage op een terrein met adres 

Oosthoek 36, 9968 Oosteeklo (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD 

(OOSTEEKLO) A 0084 E  

Verlenen omgevingsvergunning tot bijstelling verkavelingsvoorschriften op een terrein 

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

AFD (ASSENEDE) B 1240 E  

Verlenen omgevingsvergunning tot bijstelling verkavelingsvoorschriften op een terrein met adres 

Sasdijkstraat, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) B 1240 

E  

Weigeren omgevingsvergunning tot aanleg verharding in voortuin op een terrein met 

adres Kloosteraprilstraat 20, 9960 Assenede  en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 

1 AFD (ASSENEDE) E 1868 M  2  

Dit punt wordt verdaagd. 

Weigeren omgevingsvergunning tot regularisatie bouwen meergezinswoning op een 

terrein met adres Graafjanstraat 44, Graafjanstraat 44A, Graafjanstraat 42, 9961 

Boekhoute (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) 

B 0710 R ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) B 0710 P  

Weigeren omgevingsvergunning tot regularisatie bouwen meergezinswoning op een terrein met 

adres Graafjanstraat 44, Graafjanstraat 44A, Graafjanstraat 42, 9961 Boekhoute (Assenede) en met 

als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) B 0710 R ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) 

B 0710 P  

Erkenning schietstand kleiduifschieting Assenede. 

Dit punt wordt verdaagd. 

 



  

 

Omgevingsvergunning - Kapellestraat 71, 9960 Assenede. 

Het college geeft gunstig advies voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 

landbouwbedrijf Kapellestraat 71, 9960 Assenede. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Urban Teenage 

festival - Sk(A)rt te Assenede op 30.06.2021. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Urban Teenage festival - Sk(A)rt te Assenede 

op 30.06.2021. 

Evenement - Inname openbaar domein voor het plaatsen van een uitbreiding tijdelijk 

terras van Café 't Meuleken van 13.06.2021 tot en met 31.10.2021. 

Inname openbaar domein voor het plaatsen van een uitbreiding tijdelijk terras van Café 't Meuleken 

van 13.06.2021 tot en met 31.10.2021 is niet goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in 

Assenede van 30.06.2021 tot en met 07.07.2021. 

Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Assenede van 

30.06.2021 tot en met 07.07.2021. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een extra uitbreiding 

terras tijdens zomerkermis Assenede van 01.07.2021 tot en met 06.07.2021 niet 

goedgekeurd. 

De extra uitbreiding van het terras tijdens de zomerkermis in Assenede van 01.07.2021 tot 

06.07.2021 is niet goedgekeurd.  Het college gaat niet akkoord met zo een lange periode.  Er zal eerst 

een overleg doorgaan met de verschillende partijen daarna kan er een nieuw voorstel voorgelegd 

worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht sneukeltoer 

Loodsfeesten op 26 en 27.06.2021. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht sneukeltoer Loodsfeesten op 26 en 

27.06.2021 wordt goedgekeurd. 

Voetpaden Sportstraat 

Goedkeuren van vorderingsstaat 2 in het kader van het project "aanleg voetpaden Sportstraat". 

Voegvullingen Rogge- en Haverreep  

Goedkeuren vorderingsstaat 1 in het kader van het vernieuwen voegvullingen Rogge- en Haverreep. 

Parking Ertveldesteenweg 22 

Gunning van het archeologisch vervolgonderzoek mbt het project "aanleg parking Ertveldesteenweg 

22". 



  

 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Sport - Extra sluitingsdagen op zondag tot aan jaarlijkse sluiting. 

Dit punt is verdaagd. 

Gevisualiseerde uitgangspunten binnengebied Rozemarijnstraat door Veneco. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Evenement - Inname openbaar domein voor het plaatsen van een tijdelijk terras van 

Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Bassevelde elke zaterdag van 18.30 uur tot 23.00 uur in 

de periode van 12.06.2021 tot en met 30.09.2021. 

 Inname openbaar domein voor het plaatsen van een tijdelijk terras van Koninklijke harmonie Sint-

Cecilia Bassevelde elke zaterdag van 18.30 uur tot 23.00 uur in de periode van 12.06.2021 tot en met 

30.09.2021. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in 

Bassevelde op 22.06.2021. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in Bassevelde op 

22.06.2021 worden goedgekeurd. 

Aanstelling halftijds contractueel administratief assistent (jobstudent)  dienst bevolking 

Aanstelling halftijds contractueel administratief assistent dienst bevolking omwille van tijdelijke 

opvang afwezigheden. 

Opstellen kermisattracties junikermis Bassevelde 16.06.2021-23.06.2021. 

Het college van burgemeester geeft toestemming voor het opstellen van de kermisattracties 

junikermis Bassevelde van 16.06.2021 tot en met 23.06.2021 

 

 


