
 

Schepencollege van 10.09.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 10.09.2019. 

 

De aanwijzing van een informatieveiligheidscel voor de gemeente en het OCMW 

Assenede. 
De aanwijzing van een informatieveiligheidscel voor de gemeente en het OCMW Assenede wordt 

goedgekeurd. 

Verzoek tot oproeping in minnelijke schikking door Vredegerecht kanton Zelzate. Schade 

n.a.v. ongeval op 24.01.2019 
Belfius Insurance NV te verzoeken een raadsman aan te duiden om de gemeentelijke belangen te 

verdedigen. 

Belijningswerken gemeentewegen 2018 - Goedkeuring voorlopige oplevering. 
De werken werden uitgevoerd zonder opmerkingen en worden bijgevolg voorlopig opgeleverd. 

Uitbreiding IBO Assenede - Akoestische oplossing - Goedkeuren bestek. 
Dit punt wordt verdaagd. 

Gemeentehuis - Akoestische oplossing - Goedkeuren bestek. 
Goedkeuren bestek, lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven firma's. 

Aankoop onkruidbrander - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. 
Goedkeuren aankoop onkruidbrander na prijsvraag 

Ter beschikking stellen gedeelte paviljoen Kasteelstraat 53 aan Voedselteam Assenede. 
Dit punt wordt verdaagd. 

Omgevingsvergunning Haantjen 18 en 18/1 Bassevelde. 
Aanleg terras en parkeerplaats. 

Omgevingsvergunning Nieuwe Boekhoutestraat 28 tot 28/4 Bassevelde. 
Bouwen van een meergezinswoning met 5 wooneenheden en 8 parkeerplaatsen 

Omgevingsvergunning Haven 77 Boekhoute. 
Aanleggen van een talud/oprit. 

Omgevingsvergunning Trieststraat 191 Assenede. 
Plaatsen van een totem. 

Omgevingsvergunning Vrijestraat 20 Assenede. 
Verbouwen van een ééngezinswoning. 

Omgevingsvergunning Hazelarenhoek 12 Bassevelde. 
Regularisatie van een woning. 



  

Verdaagd dossier aanvraag planologisch attest Nieuwe Boekhoutestraat 76A. 
Gezien de ligging van het bedrijf, deels in landelijk woongebied en deels in landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied, wordt een planologisch attest gevraagd voor uitbreidingsmogelijkheden op korte 

en lange termijn. 

S Omgevingsvergunning - Valkendijk, 9960 Assenede 
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het rooien van bomen in de Valkendijk. 

Aanleg parking Ertveldesteenweg 
Goedkeuren stopzetten van het contract met studiebureau Jonckheere. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Jaarmarkt Pop-Up 

Joie de Vivre in Oosteeklo op 16.09.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Jaarmarkt Pop-Up Joie de Vivre in 

Oosteeklo op 16.09.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke publiciteit naar aanleiding van 

Circus Pipo in Assenede van 06.10.2019 tot en met 13.10.2019 - niet goedgekeurd. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke publiciteit naar aanleiding van Circus Pipo in Assenede 

van 06.10.2019 tot en met 13.10.2019 worden niet goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Gîrnaertfeesten in 

Boekhoute van 19.09.2019 tot en met 23.09.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Gîrnaertfeesten in Boekhoute van 19.09.2019 tot en 

met 23.09.2019 wordt goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht wandeltocht De 

warmste week op 29.09.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht wandeltocht De warmste week op 

29.09.2019 wordt goedgekeurd. 

Grafconcessies 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren lijst bestelbonnen vanaf nr. 855 tot en met nr. 881. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur - toekennen 

loopbaanvermindering met 1/5 ikv onbetaald verlof als recht aan een voltijds 

meewerkend ploegbaas. 
Het is de bevoegdheid van de algemeen directeur om loopbaanvermindering in het kader van 

onbetaald verlof als recht toe te kennen.  



  

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur - toekennen 

loopbaanvermindering ikv verlenen van medische bijstand aan een deeltijds technisch 

beambte. 
De Algemeen directeur is bevoegd voor het toekennen van loopbaanvermindering in het kader van 

het verlenen van medische bijstand.  

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur - Toekennen verlenging 

loopbaanvermindering met 1/10 in het kader van onbetaald verlof als recht aan een 

voltijds diensthoofd burgerzaken. 
Het is een bevoegdheid van de Algemeen directeur om loopbaanvermindering met 1/10 in het kader 

van onbetaald verlof als recht toe te staan aan een voltijds diensthoofd burgerzaken.  

Pop-up Oosteeklo jaarmarkt 14.09.2019-16.09.2019. 
Toestemming Pop-up Oosteeklo jaarmarkt 14.09.2019-16.09.2019 

Boswandeling Oosteeklo 05.10.2019. 
Toestemming Oosteeklo 05.10.2019 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 27.08.2019 

Kennisnemen informatieveiligheidsplan 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het informatieveiligheidsplan. 

Gunning van de opdracht "Onderhoudswerken aan baangrachten op het grondgebied van 

Assenede op afroep'. 
De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de prijs) bieder, zijnde 

Alonco Aannemingen bvba. 

Omgevingsvergunning - Oosthoek 86, 9968 Assenede 
Het college neemt akte van een melding van een bronbemaling, Oosthoek 86, 9968 Assenede 

Evenement - Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Ville en 

Vert muziekfestival in Assenede. 
Evenement - Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Ville en Vert 

muziekfestival in Assenede worden goedgekeurd. 

 

 


