
 

 

 

 

 

 

 
DAGORDE (A-Punten) 

 

1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 24 en 28.05.2019 

7.  Leveren van lessenaardeksel met naamplaat op de gemeentelijke begraafplaatsen te Assenede, 

Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's 

8.  Inrichten busvervoer 2019-2020 

13.  Omgevingsvergunning Lochtingstraat 3 en 3A Assenede. 

14.  Omgevingsvergunning Kloosterlandstraat 11 Bassevelde. 

15.  Omgevingsvergunning Boekhoutedorp 12 Boekhoute. 

16.  Omgevingsvergunning Ledestraat 40 Oosteeklo. 

17.  Omgevingsvergunning Staakstraat 29 Assenede. 

18.  Omgevingsvergunning Baljuwstraat 5 Assenede. 

19.  Omgevingsvergunning Trieststraat 10 Assenede. 

20.  Splitsen eigendom Sasdijkstraat zn 9960 Assenede 

21.  Splitsen eigendom Sasdijkstraat 45A en 45B 9960 Assenede. 

22.  Aktename melding klasse 3 stopzetting bedrijf te Assenede, Stoepestraat 24 

25.  erkenning schietstand - kleiduifschieting te Assenede, Oosthoek 

26.  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. juni kermis te 

Bassevelde op 21 en 22.06.2019. 

31.  omgevingsvergunning - melding 

32.  omgevingsvergunning - melding stopzetting bedrijf te Assenede, Stoepestraat 24 

35.   Patrimonium - Markt 20-22 goedkeuren opmetingsplan.  

39.  Principieel akkoord voor de opmaak van een schoolroutekaart.  

40.  Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het creëren van een zone 50 in 

de Hollekenstraat. 

47.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de jogging Bassevelde op 

21.06.2019. 

48.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van junikermis in Bassevelde van 

21.06.2019 tot en met 25.06.2019. 

49.  Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van doortocht sneukeltoer Toer de Frans op 

23.06.2019. 

50.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Assenede 

op 30.06.2019. 

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

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2019 - maand mei 2019. 



 

 

 

 

 

 

53.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

54.  Goedkeuren bestelbonnen. 

60.  Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde vanaf 15.07.2019 tot en 

met 26.07.2019 

61.  Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde vanaf 05.08.2019 tot en 

met 16.08.2019.  

62.  Aanstellen van een hoofdmonitor voor voorbereidingsdagen van de speelpleinwerking op 04 en 

05.07.2019 en voor de speelpleinwerking  te Boekhoute vanaf 08.07 tot en met 25.07.2019 

63.  Aanstellen van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang te Bassevelde vanaf 05.08 

tot en met 09.08.2019 en voor de speelpleinwerking te Bassevelde vanaf 08.07 tot en met 

12.07.2019 en te Boekhoute vanaf 19.08 tot en met 23.08.2019 en voor de voorbereidingsdagen 

speelpleinwerking op 04 en 05.07.2019 

64.  Aanstellen van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang te Bassevelde vanaf 

01.07.2019 tot en met 19.07.2019, onder voorbehoud van het behalen van haar diploma jeugd-en 

gehandicaptenzorg eind juni 2019 -  en voor de speelpleinwerking te Boekhoute vanaf 05.08.2019 

tot en met 16.08.2019. 

65.  Aanstellen van een hoofdmonitor bij de buitenschoolse kinderopvang te Assenede vanaf 

05.08.2019 tot en met 23.08.2019, onder voorbehoud van het behalen van het diploma STW eind 

juni 2019. 

66.  Aanstellen van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang te Assenede vanaf 

08.07.2019 tot en met 19.07.2019 (met uitzondering van 11 en 17.07.2019) en te Bassevelde vanaf 

12.08.2019 tot en met 23.08.2019 (met uitzondering van 15.08.2019) 

67.  Aanstellen van een hoofdmonitor voor de voorbereidingsdagen speelpleinwerking op 04 en 

05.07.2019, voor de speelpleinwerking te Oosteeklo vanaf 08.07 tot en met 14.08.2019 en als 

jobstudent voor de speelpleinwerking te Oosteeklo vanaf 16.08 tot en met 23.08.2019 

68.  Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een halftijdse contractuele functie van 

administratief medewerker burgerzaken.  

69.  Verlenging parttime werkhervatting ikv medisch deeltijds van een personeelslid. 

70.  Openverklaren van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent (D-niveau) voor 

bepaalde duur.  

72.  Toekennen werkplaats voor het uitvoeren van een autonome werkstraf.  

80.  Toer de Frans 23.06.2019. 

81.  Geluidafwijking huwelijksfeest 29.06.2019. 

82.  Doortocht Maerlanttocht 06.07.2019-07.07.2019. 

83.  Festiviteiten 06.07.2019 nav Vlaamse Feestdag. 

84.  Baar OOST 11.07.2019 tem 15.07.2019. 

85.  Sportfeest 07.07.2019 KLJ Bassevelde. 

86.  Wijkkermis Nieuwburg 2019. 

87.  Jogging kiekenloop Nieuwburgkermis 2019. 

91.  11.07.2019 Route 55. 



 

 

 

 

 

 

92.  21 Juli-viering 2019. 

93.  21-Julifestival Onder den eik. 

94.  Junikermis Bassevelde 21-25 juni 2019. 

95.  Vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken: pop-up 'Just-inn', 

Hasselstraat 11, 9968 Bassevelde 

98.  GR - Erkennen van de gemeentelijke adviesraad voor de bibliotheek van Assenede en goedkeuren 

van de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor de bibliotheek van Assenede. 


