
 

Schepencollege van 25.06.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 25.06.2019. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege van 11.06.2019 
De redactie van de notulen van het schepencollege van 11.06.2019 wordt goedgekeurd. 

Schoolbestellingen 2019-2020 - gunning 
Gunnen van de schoolbestellingen voor het schooljaar 2019-2020 na prijsvraag 

Omgevingsvergunning Nieuwburgstraat 49 Assenede. 
Plaatsen van een veranda 

Omgevingsvergunning Molenstraat 26 en 26/1 Assenede. 
Bouwen van een meergezinswoning met 2 woongelegenheden 

Omgevingsvergunning Stoepestraat 28 Assenede. 
Bouwen van een loods 

Betonvakken Oesterputbrug 
Goedkeuren van de lastenvoorwaarden, het bestek en de uit te nodigen firma's mbt het herstel van 

de betonvakken aan de Oesterputbrug. 

Verkeersplateau Staakstraat - Sasdijkstraat 
Goedkeuren van vorderingsstaat 1 van het project Verkeersplateau Staakstraat - Sasdijkstraat 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de buurtbijeenkomst 

Abdijstraat in Oosteeklo op 24.08.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de buurtbijeenkomst Abdijstraat in Oosteeklo 

op 24.08.2019. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Herfstwandeling 

in Oosteeklo op 14.09.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Herfstwandeling in Oosteeklo op 

14.09.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Maerlanttocht in Bassevelde/Boekhoute op 06 en 07.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Maerlanttocht 

in Bassevelde/Boekhoute op 06 en 07.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Havenkermis in 

Boekhoute van 02.08.2019 tot en met 04.08.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Havenkermis in Boekhoute van 02.08.2019 

tot en met 04.08.2019. 

Grafconcessies. 



  

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 662 tot en met nr. 680 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

Aanvraag tot het volgen van de vorming "collegagroep burgerzaken" 
het college van burgemeester en schepenen beslist over vorming met een kostprijs boven de €250 

Aanstellen van een halftijdse contractuele functie van vrijetijdsconsulent/toeristisch 

ambtenaar (B-niveau) voor bepaalde duur.  
In afwachting van de aanwervingsprocedure voor onbepaalde duur wordt een halftijdse contractueel 

vrijetijdsconsulent/toeristisch ambtenaar (B-niveau) voor bepaalde duur aangesteld.   

Afterwork Party 05.07.2019. 
Toestemming Afterwork Party 05.07.2019 

Doortocht Polder- en Krekentocht 27 en 28 juli 2019 
Dit punt wordt verdaagd. 

Doopfeest 28.07.2019 
Toestemming doopfeest 28.07.2019 

Aanvraag voorbehouden parkeerplaatsen 28.07.2019. 
Toestemming aanvraag voorbehouden parkeerplaatsen 28.07.2019 

Haven kermis 02.03.04 augustus 2019. 
Haven kermis 02.03.04 augustus 2019 

Wielerwedstrijden Kattekermis 02 en 05 augustus 2019. 
Dit wordt wordt verdaagd. 

Doortocht 25e Reynaertrit 04.08.2019. 
Dit wordt verdaagd. 

Fietstocht KWB Boekhoute 15.08.2019. 
Dit wordt verdaagd. 

Voorbehouden parkeerplaatsen Bassevelde 13.07.2019. 
Toestaan van gewijzigde verkeersmaatregelen naar aanleiding van bovenstaand evenement. 

Lokale Economie - intentieverklaring EFROproject: dossier provincie. 
Het college besliste in vorige zitting in te tekenen voor het dossier van VENECO rond een 

intergemeentelijk ambtenaar lokale economie. Provincie Oost-Vlaanderen heeft een gelijkaardig 

dossier, het college wenste af te wachten dit dossier terug te agenderen dd. 25.06.2019. 



  

Evenement - Doortocht wielerwedstrijd 'Internationaal Beloften weekend' op 13.07.2019 

niet goedkeuring. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht wielerwedstrijd 'Internationaal 

Beloften weekend' op 13.07.2019 worden niet goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


