
 

 

Schepencollege van 25.08.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 25.08.2020. 

 

Omgevingsvergunning Meersstraat 13 Bassevelde. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor het verbouwen van een ééngezinswoning en bouwen van 

een bijgebouw na sloop van een bestaand bijgebouw te 9968 Bassevelde, Meersstraat 13, gezien de 

aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg 

van de plaats en de omgeving. 

Omgevingsvergunning Molenstraat 84 Assenede. 

Omgevingsvergunning wordt verleend aan voor het bouwen van een woning te 9960 Assenede, 

Molenstraat 84, gezien de aanvraag, gelet op de toegestane afwijkingen, in overeenstemming is met 

de wettelijke bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving. 

Omgevingsvergunning Weverstraat 26 Assenede. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor het verbouwen van een ééngezinswoning te 9960 

Assenede, Weverstraat 26, gezien de aanvraag, gelet op de toegestane afwijking, in 

overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats 

en de omgeving. 

Omgevingsvergunning Rijkestraat 76 Oosteeklo. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor het verbouwen van een woning  en bouwen van een 

paardenstal te 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 76, gezien de aanvraag in overeenstemming is met de 

wettelijke bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving. 

Omgevingsvergunning Hoogstraat 92 Assenede 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor de functiewijziging van handelszaak naar wonen te 9960 

Assenede, Hoogstraat 92, gezien de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en 

met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving. 

Omgevingsvergunning Ertveldesteenweg 47 Oosteeklo. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van een garage te 9968 Oosteeklo, 

Ertveldesteenweg 47, gezien de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en 

met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving. 

Omgevingsvergunning Kloosterakkerstraat 2 Oosteeklo. 

Omgevingsvergunning wordt verleend voor het verbouwen van een bestaand bijgebouw tot 

werkatelier/bergruimte te 9968 Oosteeklo, Kloosterakkerstraat 2, gezien de aanvraag in 

overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats 

en de omgeving. 



  

 

Stedenbouwkundig attest Meuleken 72B Boekhoute. 

Er wordt een positief stedenbouwkundig attest verleend voor de princiepsaanvraag tot verkavelen 

met 1 lot, gelegen 9961 Boekhoute, Meuleken 72B, gezien de aanvraag in overeenstemming is met 

de wettelijke bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving. 

Omgevingsvergunning - melding van lijnbemaling aanleg riolering 6000M³/jaar te 9968 

Oosteeklo, Ertveldesteenweg 17. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van lijnbemaling aanleg riolering 

6000M³/jaar te 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 17. 

Omgevingsvergunning - Toverheksstraat, 9960 Assenede 

Het college verleent een vergunning voor het rooien van bomen ter hoogte van de Toverheksstraat, 

9960 Assenede. 

Regionaal Landschap Meetjesland - Trage Wegen 

Het colege beslist over mogelijke acties binnen het trage wegenplan.  

Doelgroepwerknemers: gunning aan Pro Natura. 

Doelgroepwerknemers: gunning aan Pro Natura. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in 

Bassevelde van 02.09.2020 tot en met 09.09.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Bassevelde van 

02.09.2020 tot en met 09.09.2020, worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor tijdelijke inname van het openbaar 

domein voor het plaatsen van terrassen naar aanleiding van Basseveldekermis van 

04.09.2020 tot en met 07.09.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen voor tijdelijke inname van het openbaar domein voor het plaatsen 

van terrassen naar aanleiding van Basseveldekermis van 04.09.2020 tot en met 07.09.2020, worden 

goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

 

 



  

 

Aanvraag vorming "basisopleiding voor administratieve medewerkers". 

De aanvraag tot het volgen van de basisopleiding voor administratief medewerker wordt 

goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen beslist over vorming met een kostprijs 

boven de €250,00. 

Opstellen kermisattracties Bassevelde 01.09.2020-08.09.2020. 

Toestemming opstellen kermisattracties Bassevelde 01.09.2020-08.09.2020. 

Dressuurwedstrijd Bassevelde 05, 06 en 12.09.2020. 

Toestemming dressuurwedstrijd Bassevelde 05, 06 en 12.09.2020 

Wielerwedstrijd septemberkermis 08.09.2020. 

Toestemming wielerwedstrijd septemberkermis 08.09.2020 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 10-14.08.2020. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 17-21.08.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren toetreding tot gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk door Veneco. 

Er werd beslist om toe te treden tot de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk Veneco. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in 

Bassevelde 08.09.2020. 

De verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in Bassevelde op 

08.09.2020, worden goedgekeurd. 

 


