
 

 

Schepencollege van 25.05.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 25.05.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 11.05.2021 wordt goedgekeurd. 

Kennisnemen van de verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding 

van maatregelen corona Covid-19 virus van 10 tot en met 14.05.2021. 

Het college neemt kennis van het verslag van 12.05.2021. 

Goedkeuren van de agenda van de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier op 

10.06.2021 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

Assenede. 

Goedkeuring te hechten aan de agenda en aan alle afzonderlijke punten van de agenda van de 

gewone algemene vergadering van de cvba Zefier van 10.06.2021 en vaststellen van het mandaat. 

Bibliotheek: lot 2: vorderingsstaat 4. 

Bibliotheek: lot 2: vorderingsstaat 4: goedkeuren. 

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen garage op een terrein met adres De 

Wulfstraat 2, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 1214 K ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1212 T  

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen garage op een terrein met adres De Wulfstraat 2, 9960 

Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1214 K ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 1212 T  

Omgevingsvergunning tot slopen woning en bijgebouwen en bouwen woning en 

bijgebouw op een terrein met adres Knikkerstraat 22, 9960 Assenede en met als kadastrale 

omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 0228 B ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 0227 A  

Dit punt wordt verdaagd. 

Verlenen omgevingsvergunning tot wijzigen raamopening in voorgevel op een terrein met 

adres Sint-Sebastiaanstraat 34, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale 

omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 0917 A  

Verlenen omgevingsvergunning tot wijzigen raamopening in voorgevel op een terrein met adres Sint-

Sebastiaanstraat 34, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 

AFD (BASSEVELDE) B 0917 A  



  

 

Verlenen  omgevingsvergunning tot herverkaveling 2 percelen op een terrein met adres 

Kerrestraat, 9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD 

(OOSTEEKLO) A 0707 E ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) A 0709 V  

Verlenen  omgevingsvergunning tot herverkaveling 2 percelen  op een terrein met adres Kerrestraat, 

9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) A 0707 E 

ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) A 0709 V  

Verlenen omgevingsvergunning tot verbouwen van woning met restaurant op een terrein 

met adres Kloosterstraat 3, 3A1-3, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 0733 M ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 0731 B ASSENEDE 1 

AFD (ASSENEDE) E 0733 K  

Dit punt wordt verdaagd. 

Verlenen omgevingsvergunning tot plaatsen hoogspanningscabine op een terrein met 

adres Noordstraat , 9961 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD 

(BOEKHOUTE) A 0547 C  

Dit punt wordt verdaagd. 

Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen van een woning op een terrein met adres 

Tramstatie 11, 9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD 

(BASSEVELDE) B 1944 G  2  

Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen van een woning op een terrein met adres Tramstatie 11, 

9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1944 G  2  

Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen berging/garage en overdekt terras op een 

terrein met adres Oude Gentweg 45B, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1117 L  

Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen berging/garage en overdekt terras op een terrein met 

adres Oude Gentweg 45B, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 1117 L  

Deelname aan het Project Light As A Service (LAAS) 

Het college beslist om voor de collectieve relighting via Light As A Service (LAAS) de gebouwen van de 

gemeentelijke basisschool in Boekhoute en het gemeenschapscentrum De Bijenkorf naar voor te 

schuiven om de lampen en armaturen van deze gebouwen te veranderen naar ledverlichting. 

Omgevingsvergunning - Stroomstraat zn., 9968 Assenede. 

Dit punt werd verdaagd. 

Omgevingsvergunning - Kloosterlandstraat 22, 9968 Assenede. 

Het college neemt akte van een melding van een bronbemaling in de Kloosterlandstraat 22, 9968 

Assenede. 



  

 

Samenstelling van een projectstuurgroep voor de herinrichting van de as Zelzatestraat - 

Assenedesteenweg (N436). 

Samenstelling van een projectstuurgroep voor de herinrichting van de as Zelzatestraat - 

Assenedesteenweg (N436). 

Aanvraag aan Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor de plaatsing van een 

vrachtwagensluis en trajectcontrole op de as Zelzatestraat - Assenedesteenweg 

(gewestweg N436) 

Aanvraag trajectcontrole en vrachtwagensluis op de as Zelzatestraat - Assenedesteenweg (N436).  

Aanleg doorgroeitegels Poeldijkstraat: gunning. 

Goedkeuren van de gunning van de werken voor het aanleggen van doorgroeitegels in de 

Poeldijkstraat. 

Bezwaarschrift inzake de belasting op leegstand van woningen en gebouwen - aanslagjaar 

2019 - artikel 21. 

Bezwaarschrift inzake de belasting op leegstand van woningen gebouwen - aanslagjaar 2019 - artikel 

21. Het bezwaar wordt verworpen. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2020 - generatie 1 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2020 - generatie 1 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2020 - generatie 2 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2020 - generatie 2 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2020 - generatie 3 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2020 - generatie 3 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2020 - generatie 4 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2020 - generatie 4 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2020 - generatie 5 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 



  

 

Het college stelt het kohier 2020 - generatie 5 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2020 - generatie 6 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2020 - generatie 6 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2020 - generatie 7 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2020 - generatie 7 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2020 - generatie 8 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2020 - generatie 8 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Bezwaarschrift inzake de belasting op leegstand van woningen en gebouwen - aanslagjaar 

2019 - artikels 51, 52, 55 en 56. 

Bezwaarschrift inzake de belasting op leegstand van woningen en gebouwen - aanslagjaar 2019 - 

artikels 51, 52, 55 en 56. Het bezwaar wordt verworpen maar vrijstelling wordt verleend op basis van 

vrijstellingsbepaling opgenomen in het belastingreglement. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur in het kader van het dagelijks 

personeelsbeheer.  

Het college neemt kennis van de beslissingen van de Algemeen directeur genomen in het kader van 

het dagelijks personeelsbeheer.  

Deelname Leaderproject Dorp-Kern-Gezond : Landsdijk. 

Vraag van Logo Gezond+ vzw om deel te nemen aan het Leaderproject Dorp-Kern-Gezond. Na een 

verkennend gesprek werd Landsdijk als pilootproject naar voor geschoven.  

SPORT: Vastestellen van de retributie voor de activiteit 'Kijk ik fiets' in de sporthal van 

Assenede door de sportdienst. 



  

 

De retributie voor de activiteit 'kijk ik fiets' in de sporthal van Assenede wordt vastgelegd op € 10,00 

per deelnemend kind moeten worden goedgekeurd. 

Jeugd - vaststellen retributiereglement speelpleinwerking Sloeberslot . 

Het retributiereglement Sloeberslot zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 27.02.2014 moet 

worden opgeheven en opnieuw voorgelegd aan het college ter goedkeuring. Dit omwille van de 

machtiging tot het heffen van retributies die de gemeenteraad gaf aan het college op 25.03.2021. 

JEUGD - Zomerwerking: vaststellen retributies themakampen 2021. 

De retributies voor de themakampen 2021 zoals goedgekeurd door het college in zitting van 

26.01.2021 moeten worden opgeheven en opnieuw voorgelegd aan het college ter goedkeuring. Dit 

omwille van de machtiging tot het heffen van retributies die de gemeenteraad gaf aan het college op 

25.03.2021. 

Aanvraag bekomen vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken 

voor pop-up Just-inn. 

Vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken wordt afgeleverd. 

Goedkeuren verlengen geldigheidsduur CADOZA Limited Edition. 

De CADOZA Limited Edition die verdeeld werd aan alle gezinnen n.a.v. het lokale relanceplan is geldig 

tot 31.05.2021. Het college keurt de verlenging van de geldigheid goed voor een periode van 3 

maanden, tot en met 31.08.2021. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


