
 

Schepencollege van 22.10.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 22.10.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 08.10.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 08.10.2019 wordt goedgekeurd. 

Verlengen huurovereenkomst met LRV St. Agatha voor de terreinen in de Kraaigemstraat. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Gemeentehuis - Akoestiek - Gunning. 

Er werden offertes ingediend voor een akoestische oplossing in de inkomhal van het gemeentehuis. 

Aankoop elektrisch voertuig voor de administratie. 

Goedkeuren contract met Fluvius voor de aankoop van een elektrisch voertuig voor de administratie. 

Aanplanten bomen in Dorp, Kapelledreef en Nieuwe Boekhoutestraat. 

Nieuwe prijsvraag starten voor aanplanten bomen in Dorp, Kapelledreef en Nieuwe Boekhoutestraat. 

Omlgevingsvergunning Bijstellen van verkaveling Ertveldesteenweg Oosteeklo. 

Bijstellen van een verkaveling Ertveldesteenweg Oosteeklo voor het splitsen van kavel 1 in 2 kavels 

(lot 1 en lot 4) 

Omgevingsvergunning Kloosterstraat 98 Assenede. 

Bouwen van een garage 

Omgevingsvergunning Dijkstraat 22 Assenede. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Splitsen eigendom Ledestraat Oosteeklo. 

Splitsen eigendom Ledestraat Oosteeklo 

Splitsen eigendom Nieuwburgstraat 23 

Splitsen eigendom Nieuwburgstraat 23 

Omgevingsvergunning rooien bomen te 9961 Boekhoute, Ooststraat /Boekhoutedorp. 

 

 



  

Omgevingsvergunning - melding - plaatsen bovengrondse propaangastank 1600 L te 9960 

Assenede, Knikkerstraat 15. 

Het schepencollege neemt akte van de melding voor plaatsing bovengrondse propaangastank 1600 L 

te 9960 Assenede, Knikkerstraat 15. 

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. de 

kerstmarkt te 9960 Assenede, Stoepe op 15.12.2019. 

Het schepencollege verleent een afwijking op de geluidsnormen voor het inrichten van de kerstmarkt 

te 9960 Assenede, Stoepe op 15.12.2019. 

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. Rock top 100 te 9961 Boekhoute, Schare 38a (loods) op 18.04.2020.                                                                                                                                                                                                                                      

Het schepencollege verleent een afwijking op de geluidsnormen voor Rock Top 100 te 9961 

Boekhoute, Schare 38a (loods) 

Tereeckse voetwegel 

Goedkeuren vorderingsstaat 4 voor het project " Aanleg Tereeckse voetwegel". 

Evenement - Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 

Herfsttocht op 03.11.2019. 

Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Herfsttocht op 03.11.2019 

worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke publiciteit naar aanleiding van 

Circus Pepino in Assenede van 25.05.2020 tot en met 01.06.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke publiciteit naar aanleiding van Circus Pepino in 

Assenede van 25.05.2020 tot en met 01.06.2020 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van VTT rit en cyclorit op 22.12.2019. 

 Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van VTT rit en cyclorit 

op 22.12.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 11 

novemberviering 2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 11 novemberviering 2019 worden 

goedgekeurd. 

Grafconcessies. 

Grafconcessies. 



  

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbons 

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie technisch 

assistent/grafmaker(voltijds, contractueel, onbepaalde duur, D-niveau) 

m te mogen deelnemen aan de selectieprocedure is het noodzakelijk om de geldigheid van de 

ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent (D-niveau) 

vast te stellen.  

Tijdelijke invulling functie coördinator IBO.  

Tijdelijke invulling functie coördinator IBO. 

Uitbreiding arbeidsprestaties van een halftijds communicatiemedewerker (C-niveau).  

Dit punt wordt verdaagd. 

Bingo tvv Bryan Maes 15.11.2019. 

Toestemming Bingo ten voordele van Bryan Maes 15.11.2019 

Sneukelwandeling KLJ Lembeke 17.11.2019. 

Toestemming sneukelwandeling KLJ Lembeke 17.11.2019. 

Kerstmarkt Stoepe 15.12.2019. 

Toestemming Kerstmarkt Stoepe 15.12.2019 

Wandeltocht rond Oosteeklo 25.01.2020. 

Toestemming wandeltocht rond Oosteeklo 25.01.2020 

Doortocht 13de VTT 30.11.2019. 

Toestemming doortocht 13de VTT 30.11.2019 

Plaatsen kermisattracties Boekhoute 19.05.2020-27.05.2020. 

Toestemming plaatsen kermisattracties Boekhoute 19.05.2020-27.05.2020 

 



  

Avondmarkt Boekhoute 26.05.2020. 

Toestemming avondmarkt Boekhoute 26.05.2020 

Nieuwjaarsreceptie voor burgers 05.01.2020. 

Toestemming nieuwjaarsreceptie voor burgers 05.01.2020. 

Plaatsen kermisattracties Assenede 30.06.2020-08.07.2020. 

Toestemming plaatsen kermisattracties Assenede 30.06.2020-08.07.2020 

 Zomerjaarmarkt Assenede 07.07.2020. 

Toestemming Zomerjaarmarkt Assenede 07.07.2020 

Rommelmarkt Assenede 04.07.2020. 

Toestemming rommelmarkt Assenede 04.07.2020 

11 novemberviering 2019 

Toestemming 11 novemberviering 2019 

Partnership jubileum editie 25 jaar U13 Cup Bassevelde op 5, 6 en 7 juni 2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Aanvraag tijdelijk terras Theing Thai dd. 1.03.2020 tem 31.10.2020. 

De heer Cedric Beckaert vraagt de toestemming voor een tijdelijk terras op het marktplein van 

Assenede ter hoogte van zijn zaak gelegen te Hoogstraat 2. 

Voorstel agenda gemeenteraad 31.10.2019. 

Voorstel agenda wordt goedgekeurd. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


