
 

Schepencollege van 17.12.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 17.12.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 03.12.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 03.12.2019 wordt goedgekeurd. 

Samenwerkingsovereenkomst Hartveilige Gemeente. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met 

het Rode kruis. 

Aankoop rijbaankussens. 

De gemeente koopt extra rijbaankussens aan bij VVSNV uit Hasselt na prijsvraag. 

Gemeentehuis - Akoestiek uitvoering. 

Uitvoeringsperiode werd bepaald. 

Aanplanten bomen Dorp, Kapelledreef en Nieuwe Boekhoutestraat. 

Gunnen aanplanten bomen Dorp, Kapelledreef en Nieuwe Boekhoutestraat 

Leveren van 30 urnenkelders voor de gemeentelijke begraafplaatsen. 

Leveren van 30 urnenkelders voor de gemeentelijke begraafplaatsen. 

Verdaagd dossier omgevingsvergunning Kerrestraat 19 Oosteeklo. 

Bouwen van een garage en slopen van een tuinberging en afdak 

Verdaagd dossier omgevingsvergunning Haven 55 Boekhoute. 

Nieuwbouw van een eengezinswoning na sloop van een ééngezinswoning 

Omgevingsvergunning Oude Havenstraat 5 Boekhoute. 

Bouwen van een terrasoverkapping 

Omgevingsvergunning Kapellestraat 12 Assenede. 

Bouwen van een woning na slopen bestaande woning 

Omgevingsvergunning Zuivelstraat 13 Assenede. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

 



  

Omgevingsvergunning Bekputstraat 2A Bassevelde. 

Regularisatie bouw stal en woning 

Omgevingsvergunning Eendrachtstraat 20 tot 20/5 Bassevelde. 

Slopen van 4 woningen en bouwen van een meergezinswoning met 4 appartementen en 2 studio's 

en garages 

Omgevingsvergunning - uitbaten landbouwbedrijf te 9960 Assenede, Poelstraat 8. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het uitbaten van een landbouwbedrijf te 

9960 Assenede, Poelstraat 8. 

Omgevingsvergunning - rooien 3 en 150 bomen te 9960 Assenede, Hollekenstraat en 

Doornendijk. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Omgevingsvergunning - advies schepencollege. 

Het college geeft deels gunstig en deels ongunstig advies voor het verder exploiteren en het 

veranderen door wijziging en uitbreiding van een landbouwbedrijf (IIOA), gelegen in de Oude 

Boekhoutestraat 10 9968  Bassevelde. 

Omgevingsvergunning - melding bronbemaling te 9968 Bassevelde, Nieuwe 

Boekhoutestraat 28. 

Er wordt akte genomen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 

(iioa) met inrichtingsnummer 20191106-0010, zijnde Bronbemaling Nieuwe Boekhoutestraat 28, 

gelegen te Nieuwe Boekhoutestraat 28, 9968 Bassevelde (Assenede), kadastraal bekend als: Afdeling 

ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0928 S. 

Omgevingsvergunning - melding plaatsen propaangastank 2400 L te 9960 Assenede, 

Staakstraat 62. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van een melding plaatsen propaangastank 2.400 L te 

9960 Assenede, Staakstraat 62. 

Aanleg riolering Molenhoek 

Goedkeuren van het voorontwerp voor het aanleggen van riolering in de Molenhoek. 

Asfalteren Bekputstraat 

Goedkeuren van de vorderingsstaat 1 voor het asfalteren van de Bekputstraat. 

Betonvakken Spoorwegstraat 

Goedkeuren van het proces-verbaal van voorlopige oplevering mbt het dossier betonvakken 

Spoorwegbedding. 



  

Betonvakken Oesterputbrug 

Goedkeuren van het pv van voorlopige oplevering mbt het herstel van de betonvakken aan de 

Oesterputbrug 

Asfalteren Bekputstraat 

Goedkeuren van het PV van voorlopige oplevering mbt het asfalteren van de Bekputstraat. 

Evenement - Tijdelijke publiciteit naar aanleiding van de Vuurkenners in Boekhoute op 

04.01.2020. 

Tijdelijke publiciteit naar aanleiding van de Vuurkenners in Boekhoute op 04.01.2020 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kersthappening in 

Bassevelde op 25.12.2019 - aanpassing. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kersthappening in Bassevelde op 

25.12.2019 - aanpassing. 

Grafconcessies. 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 1231 tot en met nr. 1257 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten 

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een halftijdse contractuele 

functie van toezicht(st)er sporthal (D-niveau). 

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

functie van toezicht(st)er sporthal vast.  

Aanstellen van een deeltijdse contractuele functie van technisch assistent (D-niveau) voor 

de duur van een ziekteverlof. (recyclagepark) 

Er werd een deeltijds technisch assistent (D-niveau) aangesteld voor bepaalde duur 

(vervangingsovereenkomst voor de duur van een ziekteverlof).  

Openverklaren via aanwerving van een voltijdse contractuele functie van 

gemeenschapswacht (C-niveau) voor onbepaalde duur . 

Er wordt een voltijdse contractuele functie van gemeenschapswacht (C-niveau) voor onbepaalde 

duur via aanwerving openverklaard.  

 



  

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.  

Gunning postverwerking Assenede 2020. 

De opdracht ‘Raamovereenkomst postverwerking 2020 Assenede’ wordt gegund aan de enige 

regelmatige inschrijver, bpost NV van publiek recht. 

Leveren van 20 naamplaatjes voor bestaande columbariumnissen 

Leveren van 20 naamplaatjes voor bestaande columbariumnissen 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Toewijzing samenaankoop gedrukte materialen, stripverhalen en audiovisuele materialen 

Regiobib Meetjesland voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. 

Toewijzing samenaankoop gedrukte materialen, stripverhalen en audiovisuele materialen Regiobib 

Meetjesland voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. 

 

 


