
 

Schepencollege van 17.09.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 17.09.2019. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 03.09.2019 
De redactie van de notulen van het schepencollege van 03.09.2019 wordt goedgekeurd. 

Vergunning VVB. 
De vergunning voor de VVB voor Progress- Consulting cvba wordt verleend. Het betreft een nieuwe 

vergunning gezien de vorige vergunning ten einde was.  

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

Aktename melding Ledestraat 54 Oosteeklo. 
Bouwen van een tuinhuis. 

Omgevingsvergunning Heideveld 3 Assenede. 
Realisatie nieuwbouwloods met ééngezinswoning. 

Opname vergund geacht gebouw in vergunningenregister. 
Opname als 'vergund geacht' gebouw in vergunningenregister. 

Schrijven Raad voor Vergunningsbetwistingen - Afschrift verzoekschrift - Mogelijkheid tot 

tussenkomst. 
De Raad voor Vergunningsbetwistingen biedt het college de mogelijkheid om een verzoekschrift tot 

tussenkomst in te dienen in de procedure tot vordering tot vernietiging van de vergunning voor de 

aanleg van een fietssnelweg F 423 deeltraject Wauterstraat (Kaprijke) en Dorp (Bassevelde). 

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. 

Haantjeskermis te Oosteeklo op 11 en 12 oktober 2019 
Door het schepencollege wordt een afwijking op de geluidsnormen toegestaan voor het inrichten van 

Haantjeskermis te Oosteeklo, Oosteeklodorp op 11 en 12 oktober 2019. 

Omgevingsvergunning - melding betreffende plaatsen propaangastank 1600 L te 9968 

Bassevelde, Veldstraat 8. 
Door het schepencollege wordt akte genomen voor het plaatsen van een propaangastank 1600 L te 

9968 Bassevelde, Veldstraat 8. 

Omgevingsvergunning - melding putboring te 9960 Assenede, Houtlandstraat. 
Putboring te 9960  Assenede, Houtlandstraat. 

Omgevingsvergunning - melding inrichten autocross op 5 en 6 oktober 2019 te 9968 

Oosteeklo, Ertveldesteenweg. 
Door het schepencollege wordt akte genomen voor het inrichten van een autocross op 5 en 6 

oktober 2019 te 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg. 



  

VK Tramstatie 
Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering verkaveling Tramstatie.  

Betonvakken Oesterputbrug 
Goedkeuren van het aanvangsbevel voor het herstel van de betonvakken Oesterputbrug. 

Verkeer - Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het creëren 

van een parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van Molenstraat 85. 
Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het creëren van een parkeerplaats 

voor mindervaliden ter hoogte van Molenstraat 85. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de boswandeling in Oosteeklo op 05.10.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de boswandeling 

in Oosteeklo op 05.10.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de vtt en cyclo toertocht door Meetjeslandse bossen op 05.10.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de vtt en cyclo 

toertocht door Meetjeslandse bossen op 05.10.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van kampioenschap van 

België voor Bellemannen op 06.10.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van kampioenschap van België voor Bellemannen 

op 06.10.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van de kermisattracties 

naar aanleiding de winterkermis in Assenede van 08.10.2019 tot en met 15.10.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van de kermisattracties naar aanleiding de 

winterkermis in Assenede van 08.10.2019 tot en met 15.10.2019 worden goedgekeurd. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren lijst bestelbonnen vanaf nr.882 tot en met nr.909. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

Aanvraag opleiding "grondige snelcursus vennootschapsbelasting" 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over vorming met een kostprijs boven de € 

250,00. De opleiding "grondige snelcursus vennootschapsbelasting" mag gevolgd worden. 



  

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd administratief medewerker bij de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar 2019/2020 voor 

7/36. 
De gesubsidieerde uren van de administratief medewerker bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute kunnen worden uitgebreid met 7/36 voor de duur van het schooljaar 

2019/2020. 

Beslissing tot toetreding IOED Meetjesland 
Dit punt wordt verdaagd. 

Kampioenschap van België voor 'Bellemannen' 06.10.2019. 
Toestemming Kampioenschap van België voor 'Bellemannen' 06.10.2019. 

Haantjeskermis 11.10.2019-14.10.2019. 
Toestemming Haantjeskermis 11.10.2019-14.10.2019. 

MTB Brandweer Assenede 12.10.2019. 
Toestemming MTB Brandweer Assenede 12.10.2019. 

Winterjaarmarkt Assenede 15.10.2019. 
Toestemming winterjaarmarkt Assenede 15.10.2019. 

't Meuleken draait 18.10.2019-21.10.2019. 
Toestemming t Meuleken draait 18.10.2019-21.10.2019. 

3de Gezellige volksquiz 19.10.2019. 
Toestemming 3de Gezellige volksquiz 19.10.2019. 

Halloweenwandeltocht 25.10.2019. 
Toestemming Halloweenwandeltocht 25.10.2019. 

Autocross Ertveldesteenweg Oosteeklo 05.10.2019-06.10.2019. 
Toestemming Autocross Ertveldesteenweg Oosteeklo 05.10.2019-06.10.2019. 

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

Omgevingsvergunning Oosteeklo-dorp 88-88/8 Oosteeklo. 
Dit punt is verdaagd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de MTB-tocht Brandweer Assenede op 12.10.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de MTB-tocht 

Brandweer Assenede op 12.10.2019 worden goedgekeurd. 

  



  

Openverklaren van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent/grafmaker 

(D-niveau) voor onbepaalde duur.  
Ingevolge een pensionering wordt een voltijdse contractuele functie van technisch 

assistent/grafmaker (D-niveau) voor onbepaalde duur via aanwerving openverklaard. 

 


