
 

 

Schepencollege van 13.04.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 13.04.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 30.03.2021 en 01.04.2021 wordt 

goedgekeurd. 

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

van maatregelen corona Covid-19 virus van 29.03.2021 tot en met 03.04.2021. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Vernieuwen plafonds en verlichting school Bassevelde. 

Na het houden van een prijsvraag wordt de opdracht "vernieuwen plafonds en verlichting school 

Bassevelde" gegund aan de voordeligste aanbieder, zijnde GoZa uit Assenede. 

Splitsen eigendom Trieststraat Assenede. 

Splitsen landbouwgrond. 

Trieststraat Assenede 

Afdeling 1, sectie E, nr. 1024/E 

Veneco - groepsaankoop CO2 meters. 

Het college keurt de groepsaankoop van CO2 meters voor openbare gebouwen goed. Het college wil 

graag 4 CO2 meters van het basistype.  

Omgevingsvergunning melding van een bronbemaling te 9968 Bassevelde, Haantjen 11 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van een bronbemaling te 9968 

Bassevelde, Haantjen 11. 

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

voetpad ter hoogte van Friet Eethuis Dorp 20 te Bassevelde van 14.04.2021 tot en met 

31.10.2021. 

Inname openbaar domein voor het plaatsen van een tijdelijk terras op het voetpad ter hoogte van 

Friet Eethuis Dorp 20 te Bassevelde van 14.04.2021 tot en met 31.10.2021. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de buitenspeeldag op 21.04.2021. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de 

buitenspeeldag op 21.04.2021. 

 



  

 

Herstel betonwegen 2021 

Goedkeuren van de aanvangsdatum voor het project "herstel betonwegen 2021". 

Onderhoudswerken 2021 deel 2 

Gunning van de werken in het kader van de onderhoudswerken 2021 - deel 2. 

Asfalteren Tereecken  

Goedkeuren van de vorderingen voor de betoelaging aan gemeente Evergem voor het asfalteren van 

Tereecken. 

Voegvullingen Rogge- en Haverreep 

Goedkeuren van de aanvangsdatum voor het voegvullen van de Rogge- en Haverreep. 

Aanstellen van een advocaat voor juridisch advies rond de 

aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid van eigenaars en de gemeente bij het gebruik van 

een private weg door derden.  

Aanstellen van een advocaat voor juridisch advies rond de aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid 

van eigenaars en de gemeente bij het gebruik van een private weg door derden.  

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

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

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2021 - maand februari. 

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

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2021 - maand februari - 19 artikels voor een bedrag van € 1.060,80. 

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele 

functie van boekhoud(st)er (B-niveau) voor onbepaalde duur. 

Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een voltijdse contractuele 

functie van boekhoud(st)er vast.  

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een voltijdse contractuele 

functie van noodambtenaar/preventieadviseur (B1-B3 niveau) voor onbepaalde duur. 

Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een voltijdse contractuele 

functie van noodambtenaar/preventieadviseur (B1-B3 niveau) voor onbepaalde duur vast.  



  

 

Buitenspeeldag 21.04.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor een Buitenspeeldag op 

21.04.2021 op de speelterreintjes van Assenede. 

Bibliotheek- Lot 4 Elektriciteit - Verrekening 9. 

De sloten waren in lot afwerking en elektriciteit voorzien. Er is na de aanbesteding beslist om enkele 

bijkomende deuren van elektrische sloten te voorzien, omwille van het invoeren van het 

Openplussysteem.  

BIBLIOTHEEK - Lot 4 Elektriciteit - Verrekening 10. 

Er zijn extra vloerdozen nodig omwille van het invoeren van het Openplussysteem.  

Goedkeuren van de verbreding van een oprit aan de Kloosteraprilstraat 22 te Assenede. 

Goedkeuren van de verbreding van een oprit aan de Kloosteraprilstraat 22 te Assenede 

Goedkeuren van het uitbreiden van een woning met een bijgebouw aan Meuleken 46 te 

Boekhoute. 

 

Goedkeuren van het uitbreiden van een woning met een bijgebouw aan Meuleken 46 te Boekhoute 

Omgevingsvergunning rooien 2 eiken te 9961  Boekhoute, Meuleken 57. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 2 eiken te Boekhoute, 

Meuleken 57. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


