
 

 

Schepencollege van 27.04.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 27.04.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 13.04.2021 wordt goedgekeurd. 

Livestreaming gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn gemeente en OCMW 

Assenede: gunning. 

Livestreaming gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn gemeente en OCMW Assenede: 

gunning. 

Jaarverslag informatieveiligheid Assenede. 

Het college neemt kennis van het jaarverslag informatieveiligheid. 

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

van maatregelen corona Covid-19 virus van 12 tot en met 16.04.2021. 

Het college neemt kennis van het verslag van 15.04.2021. 

Goedkeuren bestek: ommuring van de pastorie in Bassevelde. 

De ommuring van de pastorie in Bassevelde dienen hersteld te worden: het bestek wordt 

goedgekeurd. 

Goedkeuren van de afrekening van de compartimenteringswerken. 

Goedkeuren van de afrekening van de compartimenteringswerken in de school te Oosteeklo. 

Bibliotheek: lot 2: VS 3: goedkeuren. 

Bibliotheek: lot 2: VS 3: goedkeuren. 

Bibliotheek: lot 3: VS 3:goedkeuren. 

Bibliotheek: lot 3: VS 3: goedkeuren. 

Bibliotheek: lot 3: VS 4: goedkeuren. 

Bibliotheek: lot 3: VS 4: goedkeuren. 

Aankoop schaduwdoeken IBO Assenede en IBO Oosteeklo: gunning. 

Aankoop schaduwdoeken IBO Assenede en IBO Oosteeklo: gunning aan de firma Huck, Koekelare. 

 



  

 

Goedkeuren bestek voor het vervangen van een voertuig van de ploeg wegen. 

Voor de vervanging van het voertuig van de ploeg wegen dient een prijsvraag georganiseerd te 

worden. Het college keurt het bestek met de technische beschrijving en het voorstel van de aan te 

schrijven leveranciers goed. 

Aankoop stoelen voor polyvalente ruimte in dorpshuis Boekhoute. 

De opdracht “Aankoop stoelen voor dorpshuis Boekhoute” wordt gegund aan de firma met de enige 

offerte (op basis van de prijs), zijnde Buro Modern, Wijmeriestraat 15 te 8790 Waregem, tegen het 

nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 4.118,40 excl. btw of € 4.983,26 incl. 21% btw. 

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met 

broodkraam te Boekhoute. 

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met broodkraam 

te Boekhoute. 

Week van de markt van 04.10.2021 tot en met 10.10.2021. 

Vraag van de provincie Oost-Vlaanderen om deel te nemen aan de actie week van de markt in 

oktober 2021. De gemeente neemt deel. 

Splitsen eigendom Rijkestraat 87 Oosteeklo. 

Splitsen eigendom Rijkestraat 87 9968 Oosteeklo 

Afd. 2, sectie A, nr.: 363/V 

Tweede verlenging fimra Levin Murre : snoeien houtachtige gewassen, vellen van 

hoogstammige bomen, uitfrezen boomstronken. 

Tweede verlenging firma Levin Murre: snoeien houtachtige gewassen, vellen van hoogstamminge 

bomen, uitfrezen boomstronken. 

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

terras van Manipa Thai Food te Assenede van 01.05.2021 tot en met 31.10.2021. 

Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras van Manipa Thai 

Food te Assenede van 01.05.2021 tot en met 31.10.2021, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Gîrnaert- Ezelwandeling in 

Boekhoute en Bassevelde van 01.05.2021 tot en met 31.05.2021. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Gîrnaert- Ezelwandeling in Boekhoute en Bassevelde 

van 01.05.2021 tot en met 31.05.2021, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Trailrun 

Lembeekse Bossen van 08.05.2021 tot en met 29.05.2021. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Trailrun Lembeekse Bossen van 

08.05.2021 tot en met 29.05.2021, wordt goedgekeurd. 



  

 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht Het 

Oude Gemeentehuis 2021. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht Het Oude Gemeentehuis 2021, 

wordt goedgekeurd. 

Parking Ertveldesteenweg 

Goedkeuren van het bestek, de lastenvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor het uitvoeren van 

archeologische opgravingen in het kader van de aanleg parking Ertveldesteenweg 22. 

Oninbare posten - milieubelasting gezinnen 2018. 
Oninbaar stellen van de oninbare posten inzake de milieubelasting gezinnen voor het aanslagjaar 

2018 - 3 artikels voor een totaal bedrag van € 150,00. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

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

dagelijks personeelsbeheer. 

Het college neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur genomen ikv het dagelijks 

personeelsbeheer.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Het college neemt kennis van de besluiten van de Algemeen directeur i n het kader van het dagelijks 

personeelsbeheer.  

Goedkeuren vernietiging archiefstukken. 

De vernietigingslijst van archiefstukken waarvan de bewaartermijn verstreken is wordt goedgekeurd 

door het college van burgemeester en schepenen. 

Goedkeuren verantwoordingsnota vrijetijdsparticipatie 2020. 

De gemeente ontvangt jaarlijks een Vlaamse subsidie voor het bevorderen van vrijetijdsparticipatie 

door mensen in armoede. Er moet jaarlijks gerapporteerd worden over de uitgaven en genomen 

acties. Deze verantwoordingsnota is een samenvatting van deze rapportage. 

Het college keurt de verantwoordingsnota goed. 

Sport: Betaling vergoeding aan een lesgever voor een initiatie voor het geannuleerde 

sportkamp in de paasvakantie 2021. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de lesgever € 150,00 te vergoeden. 



  

 

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen tuinhuis op een terrein met adres Leegstraat 

45, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 0201 

F  

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen tuinhuis op een terrein met adres Leegstraat 45, 9960 

Assenede  en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 0201 F  

Verlenen omgevingsvergunning tot aanleg van een zwemvijver op een terrein met adres 

Toverheksstraat 1A, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 0931 Z  

Verlenen omgevingsvergunning tot aanleg van een zwemvijver op een terrein met adres 

Toverheksstraat 1A, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) 

E 0931 Z 

Verlenen  omgevingsvergunning tot slopen van een schuur op een terrein met adres 

Oosthoek 82, 9968 Oosteeklo (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 

AFD (OOSTEEKLO) B 0250 G  

Verlenen  omgevingsvergunning tot slopen van een schuur op een terrein met adres Oosthoek 82, 

9968 Oosteeklo (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) B 0250 

G  

Verlenen omgevingsvergunning tot wijzigen voorgevel op een terrein met adres 

Noordstraat 106, 9961 Boekhoute (Assenede) en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0546 L  5  

Verlenen omgevingsvergunning tot wijzigen voorgevel op een terrein met adres Noordstraat 106, 

9961 Boekhoute (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 

0546 L  5  

Weigeren omgevingsvergunning tot bijkomende woongelegenheid op een terrein met 

adres Rijkestraat 48B bus 2, 9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 

2 AFD (OOSTEEKLO) A 0586 A  2  

Weigeren omgevingsvergunning tot bijkomende woongelegenheid op een terrein met adres 

Rijkestraat 48B bus 2, 9968 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD 

(OOSTEEKLO) A 0586 A  2  

Verlenen  omgevingsvergunning tot plaatsen carport en tuinhuis op een terrein met adres 

Groenstraat 23, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 1134 S  2  

Verlenen  omgevingsvergunning tot plaatsen carport en tuinhuis op een terrein met adres 

Groenstraat 23, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 

1134 S  2  



  

 

Aktename melding tot bouwen overdekt terras met glaswand op een terrein met adres 

Ooststraat 6, 9961 Boekhoute (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 

AFD (BOEKHOUTE) B 0749 B ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) B 0751 B  

Aktename melding tot bouwen overdekt terras met glaswand op een terrein met adres Ooststraat 6, 

9961 Boekhoute (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) B 

0749 B ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) B 0751 B  

Aktename melding tot intern verbouwen eengezinswoning op een terrein met adres 

Michielsenstraat 4, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD 

(ASSENEDE) E 1230 W  2  

Aktename melding tot intern verbouwen eengezinswoning op een terrein met adres Michielsenstraat 

4, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E 1230 W  2 

Verlenen  omgevingsvergunning tot verbouwen woning op een terrein met adres Oude 

Boekhoutestraat 23, en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 

0797 C ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 0797 D  

Verlenen  omgevingsvergunning tot verbouwen woning op een terrein met adres Oude 

Boekhoutestraat 23, en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 0797 C 

ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 0797 D  

Verlenen  omgevingsvergunning tot bedrijfsgebouw met kantoren voor reisbureau, 

busterminal, wasinstallatie en bedrijfsunits op een terrein met adres Paul Christiaenstraat 

8., 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) D 1424 

A ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) D 1250 N  

Verlenen  omgevingsvergunning tot bedrijfsgebouw met kantoren voor reisbureau, busterminal, 

wasinstallatie en bedrijfsunits op een terrein met adres Paul Christiaenstraat 8., 9960 Assenede en 

met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) D 1424 A ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) 

D 1250 N  

Omgevingsvergunning - Tereecken 1, 9968 Assenede. 

Het college neemt akte van de melding voor de exploitatie van een propaangastank te Tereecken 1, 

9968 Assenede. 

Omgevingsvergunning  uitbaten herstelwerkplaats te 9968  Bassevelde. 

Door het college wordt geen akte genomen van de melding voor uitbaten herstelwerkplaats te 9968 

Bassevelde, Hogevorst 25. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


