
 

 

Schepencollege van 15.06.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 15.06.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 01.06.2021 wordt goedgekeurd. 

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

van maatregelen corona Covid-19 virus van 31.05.2021 tot en met 04.06.2021. 

Het college neemt kennis van het verslag. 

Voorbereiding gemeenteraad 24.06.2021: 3e voorstel agenda + 2e voorstel dossiers. 

De agenda wordt goedgekeurd. 

Bibliotheek: open+ systeem: onderhoudscontract. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Intrekken van besluit van 01.06.2021 en rechtzetting van het besluit voor de verkoop 

gemeentelijke voertuigen. 

In het college van 01.06.2021 werd de verkoop van de gemeentelijke voertuigen goedgekeurd. 

Aangezien er 1 voertuig ingeschreven is op naam van de gemeente en 1 op naam van het OCMW 

wordt de beslissing van 01.06.2021 rechtgezet met een nieuw besluit. 

Pastorij Bassevelde: Renovatiewerken aan gevel: schilderwerken: gunning. 

Pastorij Bassevelde: Renovatiewerken aan gevel: schilderwerken: gunning. 

Goedkeuren meerwerk kriekerijstraat 10 . 

Dit punt wordt verdaagd. 

Verlenen omgevingsvergunning tot verkaveling met 3 loten op een terrein met adres 

Rozemarijnstraat , 9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD 

(BASSEVELDE) B 1056 E ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1056 D ASSENEDE 3 AFD 

(BASSEVELDE) B 1057 D ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1057 C  

Dit punt wordt verdaagd. 

Verlenen omgevingsvergunning tot regularisatie van de bouw van een schuur op een 

terrein met adres Oosthoek 102, 9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) C 0631 E ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) C 0631 F 

ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) C 0632 G  



  

 

Verlenen omgevingsvergunning tot regularisatie van de bouw van een schuur op een terrein met 

adres Oosthoek 102, 9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD 

(BASSEVELDE) C 0631 E ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) C 0631 F ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) C 

0632 G  

Weigeren omgevingsvergunning tot regularisatie aanleg verharding op een terrein met 

adres Kapellestraat 12, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) F 0475 D ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) F 0476 A  

Weigeren omgevingsvergunning tot regularisatie aanleg verharding op een terrein met adres 

Kapellestraat 12, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) F 

0475 D ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) F 0476 A  

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  

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  

Aktename melding van een zorgwoning op een terrein met adres Oosteeklo-Dorp 77, 9968 

Oosteeklo (Assenede)  en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) C 

0069 V  2  

Aktename melding van een zorgwoning op een terrein met adres Oosteeklo-Dorp 77, 9968 Oosteeklo 

(Assenede)  en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) C 0069 V  2  

Verlenen omgevingsvergunning tot terrasoverkapping op een terrein met adres 

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

(ASSENEDE) B 0600 B  

Verlenen omgevingsvergunning tot terrasoverkapping op een terrein met adres Sasdijkstraat 1, 9960 

Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) B 0600 B  

Verlenen  omgevingsvergunning tot verbouwen woning op een terrein met adres Oude 

Havenstraat 7, 9961 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD 

(BOEKHOUTE) B 0711 G ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) B 0708 S  

Verlenen  omgevingsvergunning tot verbouwen woning op een terrein met adres Oude Havenstraat 

7, 9961 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) B 0711 G 

ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) B 0708 S  

 

 

 

 



  

 

Verlenen omgevingsvergunning tot plaatsen automaat en vernieuwen vergunning 

ingedeelde inrichting op een terrein met adres Haven 83A, 9961 Assenede en met als 

kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0495 E ASSENEDE 4 AFD 

(BOEKHOUTE) A 0496 E ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0495 F ASSENEDE 4 AFD 

(BOEKHOUTE) A 0496 H  

Verlenen omgevingsvergunning tot plaatsen automaat en vernieuwen vergunning ingedeelde 

inrichting op een terrein met adres Haven 83A, 9961 Assenede en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0495 E ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0496 E ASSENEDE 4 AFD 

(BOEKHOUTE) A 0495 F ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0496 H  

Omgevingsvergunning - Ooststraat 26, 9961 Assenede. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het ontbossen van een perceel gelegen te 

Ooststraat 26, 9961 Assenede.  

Erkenning van een schietstand voor kleiduifschieting in Assenede op 26 en 27 juni 2021.  

Het college geeft gunstig advies voor de erkenning tijdelijke schietstand voor de organisatie 

kleiduifschieting op 26 en 27 juni 2021. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van wandel- en fietsroutes 

Assenede zomer vol verhalen in de periode van 21.06.2021 tot en met 20.09.2021. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van wandel- en fietsroutes Assenede zomer vol verhalen in 

de periode van 21.06.2021 tot en met 20.09.2021. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het zomerconcert in 

Bassevelde op 20.06.2021. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het zomerconcert in Bassevelde op 

20.06.2021. 

Evenement - Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van 

kermisattracties naar aanleiding van junikermis Bassevelde van 16.06.2021 tot en met 

23.06.2021. 

Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties naar aanleiding 

van junikermis Bassevelde van 16.06.2021 tot en met 23.06.2021. 

Heraanleg voetpaden Sportstraat 

Goedkeuren van het proces - verbaal van voorlopige oplevering mbt het project heraanleg 

voetpaden Sportstraat. 

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 - mei. 

Het kohier belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen 

en ioniserende stralingen - aanslagjaar 2021 - mei wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. 

Het kohier omvat 19 artikels voor een bedrag van € 1.217,80.  

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2021 - tweede verblijven. 

Het college stelt het kohier tweede verblijven 2021 vast en verklaart het uitvoerbaar. Het kohier 

omvat 41 artikels. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Intrekken van de aanstelling van een halftijds jobstudent voor de jeugddienst tijdens de 

maanden juli en augustus 2021. 

De aanstelling van een halftijds jobstudent voor de jeugddienst tijdens de maanden juli en augustus 

2021 wordt ingetrokken op vraag van de jobstudent. 

Vaststellen geldigheid ingediende kandidatuur voor halftijds jobstudent voor de 

jeugddiensten juli en augustus 2021. 

De ingekomen kandidatuur voor jobstudent voor de halftijdse functie van jobstudent voor de 

jeugddienst tijdens de maanden juli en augustus 2021 wordt vastgesteld. 

Verlenging parttime tewerkstelling ikv medisch deeltijds van een voltijds contractueel 

technisch assistent (D-niveau). 

Het college gaat akkoord met de verlenging van de parttime tewerkstelling ikv medisch deeltijds.  

Aanvraag tot het volgen van de "basisopleiding voor administratieve medewerkers" door 

twee nieuwe medewerkers financiële dienst. 

Aan twee nieuwe medewerkers van de financiële dienst wordt het toegestaan om de "basisopleiding 

voor administratief medewerker" te volgen bij Paulo Bestuursacademie (najaar 2021). 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur - toekennen onbetaald verlof 

als recht + weigering onbetaald verlof als gunst aan een halftijds contractueel 

sportpromotor.  

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen in het kader van het 

dagelijks personeelsbeheer.  

 



  

 

Vastleggen van de facultatieve verlofdagen van de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2021/2022. 

De facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2021/2022 van de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute worden vastgelegd. 

Goedkeuren van het nascholingsplan van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor 

het schooljaar 2021/2022. 

Het nascholingsplan van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2021/2022 

wordt goedgekeurd. 

Toekennen gratis zwemonderricht bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het 

schooljaar 2021/2022. 

Aan de leerlingen van de zesde leerjaren van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute wordt gratis 

zwemonderricht toegekend voor het schooljaar 2021/2022. 

Goedkeuren van de infobrochure en de afsprakennota van de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute. 

De infobrochure en de afsprakennota van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute wordt 

goedgekeurd. 

Vraag GBS Het Anker gebruik lokaal Dorpshuis als klaslokaal. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Jeugd: Aanstelling animatoren speelpleinwerking Sloeberslot 2021 voor in Bassevelde, 

Boekhoute en Oosteeklo. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat de animatoren zoals opgegeven in het 

besluit worden aangesteld als animator op speelpleinwerking Sloeberslot zomer 2021. 

Evenement Boekentapijt in Assenede op 26.06.2021. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Wielerwedstrijd junikermis Bassevelde 22.06.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor een wielerwedstrijd junikermis 

op 22.06.2021 in Bassevelde. 

Sk(A)rt 30.06.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor een Urban Teenage festival 

Sk(A)rt op 30.06.2021 in Assenede. 

Kleiduifschtieting 26.06.2021-27.06.2021. 

Hert college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor een kleiduifschieting op 

26.06.2021 en 27.06.2021 in Oosteeklo 



  

 

Doortocht Sneukeltoer Loodsfeesten 26.06.2021 en 27.06.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de doortocht van de 

Sneukeltoer Loodsfeesten op 26.06.2021 en 27.06.2021 in Assenede. 

Doortocht LEF-fietstocht 26.06.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de doortocht van de LEF-

fietstocht op 26.06.2021 in Bassevelde. 

Zomerconcert 20.06.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor een zomerconcert op 

20.06.2021 in Bassevelde. 

Verlengen softwarecontract voor thuiswerkers: gunning offerte IT1 en bepalen tijdsduur 

contract. 

De licenties voor Awingu vervallen op 13-7-2021, deze kunnen dus verlengd worden voor 1, 2 of 3 

jaar. Het college beslist om de licenties te verlengen met 1 jaar. 

 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor tijdelijke inname van het openbaar 

domein voor het plaatsen van terrassen naar aanleiding van Basseveldekermis van 

18.06.2021 tot en met 21.06.2021. 

 Verkeersbeperkende maatregelen voor tijdelijke inname van het openbaar domein voor het 

plaatsen van terrassen naar aanleiding van Basseveldekermis van 18.06.2021 tot en met 21.06.2021. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een bijkomend 

terras Bonjourke in gedeelte Tramstatie in de periode van 19.06.2021 tot 22.06.2021. 

Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een bijkomend terras Bonjourke in gedeelte 

Tramstatie van in de periode 19.06.2021 tot 22.06.2021. 

 Fietstocht FERM Boekhoute 01.06.2021 tem 31.07.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor een fietstocht FERM Boekhoute 

van 01.06.2021 tot en met 31.07.2021. 

 


