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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 7 februari 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 6 december 2021 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning – sluiten openbaar onderzoek. 

Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp: 

Demeyere_wijziging bouw & milieu op het perceel gelegen Brugse Steenweg 2. 

Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp: 

aanvraag ophoging perceel d139f op een perceel kadastraal bekend: Afdeling 4 (HOUTAVE) 

, sectie D, nr. 0139 F). 

3. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een landelijke 

eengezinswoning met bijgebouwen op het perceel gelegen Assestraat 4. 

Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies inzake een omgevingsvergunningaanvraag met 

als onderwerp: Demeyere_wijziging Bouw & Milieu op het perceel gelegen Brugse Steenweg 

2. 

Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies inzake een omgevingsvergunningaanvraag met 

als onderwerp: ruimingswerken NPB 2022 binnen SBZ/VEN/groen op de percelen gelegen 

Doelhofstraat 50, Smisjestraat 14, Doelhofstraat 46, Vaartstraat 6. 

4. Aanvraag omgevingsvergunning – openen openbaar onderzoek. 

Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp: 

verbouwen voormalige landbouwsite op het perceel gelegen Dorpweg 38. 

5. Ontwerp Plan- MER en ontwerp Vlaamse gedeelte Belgisch Programma van het 
Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur – adviesverlening. 

Het College verleent gunstig advies. 

6. Ontwerp digitaal atlas gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke 
grachten – openen openbaar onderzoek. 

Het College heeft geen opmerkingen 

7. Aanvraag toelage aanleg en onderhoud kleine landschapselementen. 

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het uitbetalen van de gemeentelijke toelage voor 

het onderhoud van bomen. 

8. Concessie van grafruimte. 

Verlenen van een verlenging van een vijftigjarige vergunning met gemeentekelder op het 

kerkhof te Zuienkerke. 

9. Aanvraag aankoop gemeentelijke grafkelder. 

Goedkeuring verlenen voor de aankoop van een gemeentelijke grafkelder op het kerkhof te 

Zuienkerke, mits de som van 905,00 euro. 

10. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/119, G/2022/12, G/2022/13 en 

G/2022/14 en geeft opdracht deze facturen te betalen. 



Pagina 2 van 2 

11. Invorderingsstaten. 

▪ Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/826, VK1/2022/46 t.e.m. 

VK1/2022/62. 

12. Aanstellen ontwerper voor onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen 2022. 

De opdracht “Aanstellen ontwerper voor de onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen 

2022” wordt gegund via de raamovereenkomst voor wegenis- en omgevingswerken in 2020-

2021-2022. 

13. Tijdelijke politieverordening n.a.v. snoeiwerken in de Dullemolenstraat vanaf 21 
februari t.e.m. 24 februari 2022. 

Naar aanleiding van snoeiwerken wordt de Dullemolenstraat volledig afgesloten voor het 

verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, vanaf 21/02/22 t.e.m. 24/02/2022. 

14. Tijdelijke politieverordening n.a.v. snoeiwerken ter hoogte van Blauwe Torenstraat 
42 te 8000 Brugge van 8 februari 2022 t/m 11 februari 2022. 

Naar aanleiding van snoeiwerken wordt de Brouwerijstraat volledig afgesloten voor het 

verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, vanaf 08/02/22 t.e.m. 11/02/2022. 

15. Toelatingen. 

Het College verleent toelating tot de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt en Lokale 

Helden op zondag 1 mei 2022. 

16. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

17. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

 

i.o. 

 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


