
 

 

Schepencollege van 26.05.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 26.05.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege van 12.05.2020 en 14.05.2020. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 12.05.2020 en 14.05.2020 wordt 

goedgekeurd. 

Omgevingsvergunning Noordstraat 41 Bassevelde. 

Bouwen van een ééngezinswoning 

Omgevingsvergunning Trieststraat 14 Assenede. 

Bouwen van een tuinhuis (achteraan) en plaatsen terrasoverkapping 

Omgevingsvergunning Burgstraat 3 Assenede. 

Slopen van een loods 

Omgevingsvergunning Hoogstraat 100 Assenede. 

Verbouwen van een rijwoning 

Omgevingsvergunning Vent 2 Bassevelde. 

Bouwen van een schapenstal 

Omgevingsvergunning melding van een grondwaterwinning te 9960 Assenede, 

Houtlandstraat 5d. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van een grondwaterwinning te 9960 

Assenede, Houtlandstraat 5d. 

Omgevingsvergunning - melding plaatsen propaangastank 2700 L te 9960 Assenede, 

Nieuwburgstraat 43. 

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

propaangastank 2700 L te 9960 Assenede, Nieuwburgstraat 43. 

Tereeckse Voetwegel  

Goedkeuring van het PV van voorlopige oplevering van het project "Aanleg Tereeckse voetwegel".  

  



  

 

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk 

terras op voetpad ter hoogte van Markt 1 en op het gedeelte van het marktplein te 9960 

Assenede van 27.05.2020 tot en met 31.10.2020. 

Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras op voetpad ter 

hoogte van Markt 1 en op het gedeelte van het marktplein te 9960 Assenede van 27.05.2020 tot en 

met 31.10.2020. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

Viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangschriften inzake onbetaalde GAS-boetes 2016-

2019. 

Viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangschriften inzake onbetaalde GAS-boetes 2016-2019. 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

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

dagelijks personeelsbeheer.  

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 11-15.05.2020. 

Het college neemt kennis van de verslagen van het crisisoverleg omtrent maatregelen Covid-19 

corona virus  

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 18 en 20.05.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Fietspad Menneken 

Dit punt wordt verdaagd. 

Aanstellen van een voltijds contractueel technisch assistent (D-niveau) voor bepaalde 

duur.  

Er wordt een voltijds technisch assistent (D-niveau)aangesteld voor bepaalde duur.  

 


