
 

Schepencollege van 11.02.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 11.02.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege wordt goedgekeurd. 

BIBLIOTHEEK - Renovatie - Inrichting. 

De architect stelde een offerte op voor het uittekenen en uitvoering van de inrichting. De offerte 

werd goedgekeurd. 

Vervangen verreiker recyclagepark. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Pastorij Bassevelde - Vervangen luiken. 

De offerte van de architect voor het vervangen van de luiken werd goedgekeurd. 

Telenet : Goedkeuren aanvraag vergunning voor het aanleggen van een ondergrondse 

kabel in Hospicestraat te Assenede 

Goedkeuren aanvraag vergunning Telenet voor het aanleggen van een ondergrondse kabel in de 

Hospicestraat te Assenede 

Splitsen eigendommen Bassevelde Hoge Vorst. 

Splitsen eigendommen Bassevelde Hoge Vorst - aanvraag Notaris Jan Verstraeten 

Splitsen eigendommen Kaprijkestraat 33 Bassevelde. 

Dit punt werd verdaagd naar een volgende zitting. 

Omgevingsvergunning Paul Christiaenstraat 1 Assenede. 

Plaatsen van verlichtingspalen op privaat parkeerterrein 

Omgevingsvergunning Hospicestraat 2-2/23 Assenede. 

Uitbreiding ontmoetingsruimte bij assistentiewoningen 

Omgevingsvergunning Kapellepolderstraat 1 Boekhoute. 

Plaatsen extra raam in tuinberging 

Omgevingsvergunning Molenstraat 84A Assenede. 

Bouwen van een woning 



  

Omgevingsvergunning Landsdijk 102 Bassevelde. 

Dit dossier is uit de zitting verdaagd. 

Omgevingsvergunning Trieststraat 66 Assenede. 

Uitbreiden van een woning 

Verdaagd dossier Noordstraat 18-18/4 Boekhoute. 

Bouwen van een appartementsgebouw met 5 woongelegenheden 

Veneco -Groepsaankoop stookolietanksanering 

Het college van burgemeester en schepenen beslist, in antwoord op de vraag van Veneco, om deel te 

nemen aan de groepsaankoop stookolietanksanering. 

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. een 

trouwfeest te Boekhoute, Boekhoutedorp Ter Leyen op 05.09.2020. 

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

een trouwfeest te Boekhoute, Boekhoutedorp Ter Leyen op 05.09.2020. 

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. Hot Shot 

Party te Bassevelde, Veldstraat 5 op 11.04.2020. 

Door het schepencollege wordt een geluidsafwijking toegestaan voor de afwijking van geluidsnormen 

n.a.v. Hot Shot Party te Bassevelde, Veldstraat 5 op 11.04.2020. 

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. 

Tractorpulling te Assenede, Kapelhof, Rijschootstraat op 23.08.2020. 

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

van de Tractorpulling te Assenede, Kapelhof, Rijschootstraat. 

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.  Baar Oost 

op 13 - 18 - 22.06.2020 te Oosteeklo, Oosthoek 13. 

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

van Baar Oost te Oosteeklo, Oosthoek 43 op 13 - 18 - 26.06.2020. 

Veneco - Groepsaankoop regenwaterinfrastructuur 

Het college van burgemeester en schepenen beslist, in antwoord op de vraag van Veneco, om deel te 

nemen aan de “Groepsaankoop regenwaterinfrastructuur”. 

 



  

Omgevingsvergunning - Rooien 3 bomen te 9968 Bassevelde, Heulken 4. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

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. 

feestweekend Chiro Assenede te 9960 Assenede, evenementenweide op 04.04.2020. 

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

het feestweekend Chiro Assenede, te 9960 Assenede, Evenementenweide op 04.04.2020. 

Herstel betonwegen 2020 

Goedkeuren van het bestek, de lastenvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor het dossier 

"herstel betonwegen 2020". 

Heraanleg voetpaden in de Sportstraat 

Goedkeuren van het bestek, de lastenvoorwaarden en de firma's voor het dossier "heraanleg 

voetpaden in de Sportstraat" 

Overstortdeksels Nieuwestraat en Groenstraat  

Herstel van de overstortdeksels in de Nieuwestraat en Groenstraat zal in eigen regie uitgevoerd 

worden. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Koude Neuzentocht in Bassevelde op 07.03.2020. 

 Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Koude 

Neuzentocht in Bassevelde op 07.03.2020, worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een tribune van 

28.02.2020 tot en met 02.03.2020 wegens carnavalstoet in Assenede. 

Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een tribune van 28.02.2020 tot en met 

02.03.2020 naar wegens carnavalstoet in Assenede, worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Bloesemtocht op 18.04.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Bloesemtocht 

op 18.04.2020, worden goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht cyclingrit op 

21.03.2020. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht cyclingrit op 21.03.2020, wordt 

goedgekeurd. 

Grafconcessies. 



  

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbonnen 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten 

Vaststellen van de selectiecommissie voor halftijds contractueel administratief assistent 

archief voor onbepaalde duur 

Het college stelt de selectiecommissie vast voor de functie van halftijds contractueel administratief 

assistent archief voor onbepaalde duur. 

Kennisnemen van de besluiten van de algemeen directeur - toekennen 

loopbaanvermindering met 1/5 ikv ouderschapsverlof.  

Het college neemt kennis van het besluit van de algemeen directeur ikv dagelijks personeelsbeheer.  

Kennisnemen van de besluiten van de algemeen directeur - toekennen onbetaald verlof als 

recht aan een statutair deskundige burgerzaken (B-niveau).  

Het college neemt kennis van de beslissing van de algemeen directeur ikv dagelijks 

personeelsbeheer.  

Vaststellen van de deelnameprijs voor de uitstap Kriebeldinges naar Puyenbroeck op 

donderdag 16 april 2020 door de sportdienst. 

De retributie voor Kriebeldinges georganiseerd door het gemeentebestuur Assenede (sportdienst) 

wordt vastgesteld op € 15,00. De betaling dient te gebeuren één week voor aanvang van de uitstap. 

Indien niet, kan het kind geweigerd worden. 

 

Goedkeuring van de betaling van de kosten voor het gebruik van gemeenschapscentrum 

De Bijenkorf voor de Meetjeslandse seniorensportdag op 05.05.2020. 

In aanvulling op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 04.02.2020: de 

kosten voor het gebruik van gemeenschapscentrum De Bijenkorf voor de Meetjeslandse 

seniorensportdag op 05.05.2020 worden gedragen door de gemeente. 

Vaststellen van de retributie voor de activiteit 'kijk ik fiets' op 30.05.2020 in de sporthal 

van Assenede door de sportdienst. 

De retributie voor de activiteit 'kijk ik fiets' op 30.05.2020 in de sporthal van Assenede wordt 

vastgelegd op € 10,00 per deelnemend kind. 

Spaghetti en bingo-avond 27.03.2020. 

Toestemming spaghetti en bingo-avond 27.03.2020 

 



  

Paaseierenzoektocht 12.04.2020. 

Toestemming Paaseierenzoektocht 12.04.2020. 

Afscheidsfeest De Gouden Appel 18.04.2020. 

Toestemming afscheidsfeest De Gouden Appel 18.04.2020. 

15de Bloesemtocht Meetjesland Maak het Mee 18.04.2020. 

Toestemming 15de Bloesemtocht Meetjesland Maak het Mee 18.04.2020; 

Buitenspeeldag 22.04.2020. 

Toestemming Buitenspeeldag 22.04.2020. 

Shows Dance-Explosion 2020 21.05-23.05.2020. 

Toestemming voor bovenstaand evenement. 

Doortocht 2de Marc Van Wiemeersch Classic cyclorit 21.03.2020. 

Toestemming doortocht 2de Marc Van Wiemeersch cyclorit op 21.03.2020. 

Intrekken besluit aankoop biometrie. 

Het uittreksel uit het college van 12 november in verband met aanschaf nieuwe biometrie toestellen 

voor bevolking wordt door het college ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit wegens een 

fout in het vorige. 

Omgevingsvergunning Leegstraat 19 Assenede. 

Slopen bestaande gebouwen 

Omgevingsvergunning - aanvraag tot vellen bomen te 9960  Assenede, Hendekenstraat is 

niet rechtsgeldig. 

De aanvraag is niet rechtsgeldig. 

Doortocht Cyclorit 16.02.2020. 

Toestemming doortocht Cyclorit 16.02.2020. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


