
 

Schepencollege van 25.02.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 25.02.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie wordt goedgekeurd. 

SCHOOL BASSEVELDE - Nieuw buitenschrijnwerk. 

Dit punt werd verdaagd. 

Fluvius : Goedkeuren aanvraag vergunning voor het uitvoeren van werken in Bassevelde: 

Gravenstraat. 

Fluvius : Goedkeuren aanvraag vergunning voor het uitvoeren van werken in de Gravenstraat. 

Splitsen eigendommen 1 ste afdeling Sie E nr 1812. 

Aanvraag notaris Jan Verstraeten voor splitsen eigendom te 1 ste afdeling Sie E nr 1812. 

Splitsen eigendom te 9968 Bassevelde, Bolderstraat. 

Splitsen eigendom te 9968 Bassevelde, Bolderstraat. 

Omgevingsvergunning verkaveling Staakstraat 22B Assenede. 

Verkavelen van een terrein in 1 lot voor gesloten bebouwing en slopen bijgebouwen 

Omgevingsvergunning Trieststraat 92A Assenede. 

Bouwen van een woning en kantoor 

Omgevingsvergunning Zuivelstraat 1 en 3 Assenede. 

Bouwen van 2 gekoppelde woningen 

Voorstel Veneco voor het plaatsen van zonnepanelen via burgercoöperatie en collectieve 

relighting in openbare gebouwen. 

Het college beslist om haar interesse te laten blijken aan Veneco in het plaatsen van zonnepanelen 

via derdepartijfinanciering met burgercoöperatie en collectieve relighting via Light As A Service 

(LAAS) in een aantal openbare gebouwen. 

Omgevingsvergunning - advies schepencollege voor rooien 10 bomen, Beekstraat 104, 

9968 Assenede. 

Door het schepencollege wordt gunstig advies gegeven voor het rooien van 10 bomen te Beekstraat 

104, 9968 Bassevelde. 



  

Omgevingsvergunning melding bronbemaling te 9960 Assenede, Molenstraat 91. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van bronbemaling te 9960 Assenede, 

Molenstraat 91. 

Omgevingsvergunning - melding hernieuwen schrijnwerkerij te 9968 Oosteeklo, 

Oosteeklodorp 87 en Abdijstraat 1. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding hernieuwen schrijnwerkerij te  

Omgevingsvergunning - melding voor het plaatsen van een propaangastank 1600 L te 9968 

Bassevelde, Gravenstraat 9. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor het plaatsen van een 

propaangastank 1600 L te 9968 Bassevelde, Gravenstraat 9. 

Omgevingsvergunning - rooien 1 wilg te 9968 Bassevelde, Hazelarenhoek 4. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 1 wilg te 9968 Bassevelde, 

Hazelarenhoek 4. 

Omgevingsvergunning advies mededeling kleine verandering landbouwbedrijf te 9960 

Assenede, Basseveldestraat 9. 

Door het schepencollege wordt gunstig advies verleend voor een mededeling kleine verandering 

landbouwbedrijf te 9960 Assenede, Basseveldestraat 9. 

Plaatsen, bebloemen en onderhouden van bloemenkorven te Assenede. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

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. 

Paasnacht op 12.04.2020 te Assenede, Hoogstraat 70. 

Door het schepencollege wordt een afwijking op de geluidsnormen toegestaan voor het inrichten van 

Paasnacht op 12.04.2020 te Assenede, Hoogstraat 70. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een speelstraat in 

Oosteeklo op 17.05.2020, wordt goedgekeurd. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een speelstraat in Oosteeklo op 17.05.2020 

worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de KLJ-fuif "Hot Shot 

Party" in Bassevelde op 11.04.2020, wordt goedgekeurd. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de KLJ-fuif "Hot Shot Party" in Bassevelde op 

11.04.2020 worden goedgekeurd. 



  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Watskebiert - Chiro 

feestweekend in Assenede op 03 en 04.04.2020, worden goedgekeurd 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Watskebiert - Chiro feestweekend in 

Assenede op 03 en 04.04.2020 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rommelmarkt in 

Bassevelde op 03.05.2020, wordt goedgekeurd. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rommelmarkt in Bassevelde op 03.05.2020 

worden goedgekeurd. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Tussenkomst van de gemeente in de kosten voor een nieuwe brilmontuur ten gevolge van 

schade tijdens het sportkamp van augustus 2019. 

De kost voor de nieuwe brilmontuur wordt niet vergoed. 

Cadozondag 29.03.2020. 

Toestemming Cadozondag 29.03.2020. 

Feestweekend Chiro Assenede 03.04.2020 tem 05.04.2020. 

Toestemming feestweekend Chiro Assenede 03.04.2020 tem 05.04.2020. 

Hot Shot Party 11.04.2020 tem 12.04.2020. 

Toestemming Hot Shot Party 11.04.2020 tem 12.04.2020. 

Los Marginalos 17.04.2020 t.e.m. 19.04.2020. 

Toestemming Los Marginalos 17.04.2020 t.e.m. 19.04.2020. 

Doortocht Fietstochten 'In memoriam Roger Van Severen' 04.04.2020. 

Toestemming Doortocht Fietstochten 'In memoriam Roger Van Severen' 04.04.2020. 

Noordrit 02.05.2020 tem 03.05.2020. 

Toestemming Noordrit 02.05.2020 tem 03.05.2020. 

Rommelmarkt 03.05.2020. 

Toestemming rommelmarkt 03.05.2020. 

Doortocht Sneukeltoer 03.05.2020. 

Toestemming Doortocht Sneukeltoer 03.05.2020. 



  

Aanvaarden BNIP Carnavalstoet 29.02.2020. 

In de gemeentelijke veiligheidscel dd. 15.10.2020 werd beslist dat er voor de carnavalstoet Assenede 

een BNIP moet worden opgemaakt. Deze BNIP moet worden goedgekeurd door de veiligheidscel. Dit 

plan werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en aanvaard. 

Hernemen van Gecoro oproep: standpunt inzake ontwerpmail aan Gecorokandidaten. 

Geven van een standpunt inzake de ontwerpmail aan de Gecoro-kandidaten over het hernemen van 

de procedure 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Evenementen - Vraag organisatie etappe Lotto Belgium Tour 25 - 28.06.2020. 

De organisatie TOESJ! bvba stelt de vraag naar de mogelijkheid tot de organisatie van een etappe van 

de Lotto Belgium Tour in onze gemeente. Het college van burgemeester en schepenen beslist niet in 

te gaan op de vraag om een etappe te organiseren.

 


