
 

Schepencollege van 03.09.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 03.09.2019. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

Aanvraag planologisch attest Nieuwe Boekhoutestraat 76A Bassevelde. 
Dit punt wordt verdaagd. 

Omgevingsvergunning Hooghofstraat 9 Bassevelde. 
Het college heeft advies over het bouwen melkveestal, sleufsilo en aanleg betonverharding.  

Omgevingsvergunning Zuivelstraat 9 Assenede. 
Bouwen van een woning en garage 

Omgevingsvergunning Nieuwestraat 15 Assenede. 
Verbouwen van een woning 

Actieplan doelstelling huishoudelijk restafval 
Het college beslist over het actieplan tot behalen van de doelstelling huishoudelijk restafval.  

Landbouwschadecommissie 
Het college beslist over de samenstelling van de landbouwschadecommissie. 

Aanleg Tereeckse voetwegel  
Goedkeuren van de vorderingsstaat 1mbt de werken "aanleg Tereeckse voetwegel" 

VK Molenstraat 
Goedkeuren vordering voor het verlagen van de boordstenen ifv mobiliteit van minder mobile 

personen in de verkaveling Molenstraat. 

Betonvakken Oesterputbrug  
Goedkeuren van de gunning voor het herstel van de betonvakken aan de Oesterputbrug. 

Aanleg Tereeckse voetwegel  
Goedkeuren vernieuwing van de draadafsluiting paardenweide in het kader van de aanleg van de 

Tereeckse voetwegel. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de scholenveldloop in 

Assenede op 26.09.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de scholenveldloop in Assenede op 

26.09.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Café racer en 

classic bike treffen in Assenede op 15.09.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Café racer en classic bike treffen in 

Assenede op 15.09.2019. 



  

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 823 tot en met 854 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

Openverklaren van een halftijdse contractuele functie van Vrijetijdsmedewerker (B-

niveau) voor onbepaalde duur + aanleg van een werfreserve.  
Openverklaren van een halftijdse contractuele functie van Vrijetijdsmedewerker (B-niveau) voor 

onbepaalde duur + aanleg van een werfreserve.  

Fluvius - Goedkeuren offerte voor de tijdelijke wegname van lichtpunt 29 ter hoogte van 

Dorp 20 te Bassevelde. 
Het college keurt de offerte voor de tijdelijke wegname van lichtpunt 29 ter hoogte van Dorp 20 te 

Bassevelde goed voor het bedrag van 146,94 euro (btw verlegd). De kosten worden door 

gefactureerd aan de aanvrager. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


