
 

Schepencollege van 06.11.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 06.11.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 22.10.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 22.10.2019 wordt goedgekeurd. 

Aanpassen afsprakennota tussen algemeen directeur, managementteam, 

diensthoofdenoverleg, burgemeester, college van burgemeester en schepenen, voorzitter 

vast bureau, bijzonder comité voor de sociale dienst en de voorzitter van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst. 

Toestemming aanpassing afsprakennota. 

Plaatsen (digitale) infoborden op ons grondgebied door ClearChannel 

Het plaatsen wordt niet goedgekeurd. 

 

Renovatie gevel pastorij Bassevelde. 

De inschrijvingsperiode is afgerond, de offertes worden nagekeken. De renovatie werd gegund. 

Uitbreiding bibliotheek - Aanvangsdatum. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Telenet : Aanvraag vergunning voor het plaatsen van ondergrondse kabel in Paul 

Christiaenstraat 

Vergunningsaanvraag van Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel in Paul 

Christiaenstraat is goedgekeurd.  

Verdaagd dossier Noordstraat 51 Boekhoute. 

Slopen en herbouwen van een dijkwoning 

Omgevingsvergunning Molenstraat 69 Assenede. 

Verbouwen van een bestaande eengezinswoning en bouwen van een werkplaats 

Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare 

inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. n.a.v. de 

kersthappening te Bassevelde, Dorp op 25.12.2019. 

Het college verleent een afwijking op de geluidsnormen voor het inrichten van een kersthappening te 

Bassevelde, Dorp op 25.12.2019. 



  

Herstel betonvakken Spoorwegstraat 

Goedkeuren aanvangsdatum voor het herstel van de betonvakken in de Spoorwegstraat. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de cyclocross De 

Nicovrienden in Boekhoute op 28.12.2019. 

 Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de cyclocross De Nicovrienden in Boekhoute 

op 28.12.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kersthappening in 

Bassevelde op 25.12.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kersthappening in Bassevelde op 

25.12.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Houtland VTT en 

cyclo op 07.12.2019. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Houtland VTT en cyclo op 07.12.2019 

worden goedgekeurd. 

Grafconcessies. 

Grafconcessies. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbons 

Openverklaren van een voltijdse contractuele functie van Vrijetijdsmedewerker (B-

niveau). 

Openverklaren van een voltijdse contractuele functie van Vrijetijdsmedewerker (B-niveau)  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

De Algemeen directeur is bevoegd om in het kader van het dagelijks personeelsbeheer 

ouderschapsverlof toe te staan.  

Oosteeklo loopt 16.08.2020. 

Toestemming Oosteeklo loopt 16.08.2020 

Trapper VTT en CYCLO op 22.12.2019. 

Trapper VTT en CYCLO op 22.12.2019 van 08:30 uur tot 14:00 uur georganiseerd door de 

Nellytrappers 



  

Hartveilige Gemeente 

Dit punt wordt verdaagd. 

 Gunning voor akoestische oplossing IBO Assenede. 

Er werden offertes ingestuurd voor het plaatsen van panelen om de akoestiek te verbeteren in IBO, 

Leegstraat, Assenede. De opdracht werd gegund. 

Omgevingsvergunning - rooien 3 populieren te Oosteeklo, Abdijstraat 28. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het rooien van 3 populieren ter hoogte van 

Abdijstraat 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


