
 

Schepencollege van 26.11.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 26.11.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 12.11.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 12.11.2019 wordt goedgekeurd. 

BIBLIOTHEEK - Verslag startvergadering + bevel van aanvang. 

De architect stelde een verslag op van de startvergadering. De aanvangsdatum werd goedgekeurd. 

Compartimenteringswerken IBO Oosteeklo. 

Dit punt is verdaagd. 

Leveren naamplaten voor bestaande  columbariumnissen. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Aanplanten bomen Dorp, Kapelledreef en nieuwe Boekhoutestraat. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Telenet: aanvraag vergunning voor het vervangen van een defecte ondergrondse kabel te 

Oosteeklo, Oosthoek 82 

Een defecte ondergrondse kabel van Telenet dient vervangen te worden in de Stroomstraat 82. Het 

uitvoeringsplan met nr. 25044162 betreffende het vervangen van een ondergrondse kabel ter hoogte 

van Stroomstraat 82 te Oosteeklo wordt goedgekeurd. 

Isabellapolder - Goedkeuren afrekening voor het uitvoeren van werken aan waterlopen 

van 3de categorie tijdens de maand september 2019. 

Goedkeuren afrekening t.b.v. € 1.346,75 voor de uitgevoerde werken in opdracht van de 

Isabellapolder in de maand september 2019. 

Splitsen eigendom Zelzatestraat 67+ Assenede. 

Aanvraag splitsen van een eigendom gelegen te 9960 Assenede, Zelzatestraat 67+ 

Splitsen eigendom Hasselstraat 20 Bassevelde 

Splitsing aangevraagd door notaris Jan Verstaeten voor Hasselstraat 20 te Bassevelde volgens 

bijgevoegd opmetingsplan. 

Omgevingsvergunning Kloosteraprilstraat 20 Assenede. 

Bouwen van een woning en bijgebouw 



  

Omgevingsvergunning Koning Albertstraat 44 Oosteeklo. 

 

 

Uitbreiden woning en garage en slopen bijgebouwen 

Omgevingsvergunning Burgstraat 8 Assenede. 

Bouwen van een carport en tuinberging 

Oproep zitting Raad voor Vergunningsbetwistingen inzake vordering tot vernietiging van 

de aktename van een melding - Hoogstraat 5/2 te Assenede. 

Oproep zitting Raad voor Vergunningsbetwistingen inzake vordering tot vernietiging van de 

aktename van een melding - Hoogstraat 5/2 te Assenede. Het college beslist om een raadsman aan 

te stellen. 

Veneco - zonnepanelen op publieke gebouwen en relighting 

Het college beslist om te deel te nemen aan de projecten van Veneco voor het plaatsen van 

zonnepanelen op publieke gebouwen en relighting. 

Tereeckse voetwegel - goedkeuren vorderingsstaat 5 

Goedkeuren van vorderingsstaat 5 mbt het project " aanleg Tereeckse voetwegel". 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbons 

Openverklaren via aanwerving van een deeltijdse contractuele functie van toezicht(st)er 

sporthal voor bepaalde duur.  

Ingevolge ziekteverlof van de titularis wordt een deeltijdse contractuele functie van toezicht(st)er 

sporthal voor bepaalde duur via aanwerving openverklaard.  

Goedkeuren vernietiging archiefstukken. 

De archivaris stelde een vernietigingslijst op voor documenten van het gemeentearchief die mogen 

vernietigd worden. Het college van burgemeester en schepenen keurt dit goed.  

Goedkeuren subsidies erkende sportverenigingen 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de subsidies voor de 

sportverenigingen voor 2019 goed. 



  

Omgevingsvergunning - rooien boom te 9961 Boekhoute t.h.v. Isabellagemaal (langsheen 

jaagpad). 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 1 boom te 9961 Boekhoute 

t.h.v. Isabellagemaal (langsheen jaagpad). 

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

onbepaalde duur.  

Met ingang van 02.12.2019 wordt een voltijds contractueel technisch assistent/grafmaker (D-niveau) 

voor onbepaalde duur aangesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


