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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 28 februari 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 14 februari 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor een functiewijziging + renovatie- en 

aanpassingswerken aan een voormalige horecazaak op het perceel Statiesteenweg 12. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op het perceel 

Kleiputstraat 8. 

3. Aanvraag omgevingsvergunning – openen openbaar onderzoek. 

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

herbouwen van bijgebouw op het perceel gelegen Lettenburgstraat 30. 

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

het verkavelen van een perceel in 2 loten op het perceel gelegen Oude Lisseweegse Steenweg. 

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

plaatsen van een omheining op het perceel gelegen Driftweg. 

4. Rapportering werkjaar 2021 milieugerelateerde taken. 

De rapportering inzake de uitgevoerde milieugerelateerde taken over het werkjaar 2021 werd 

besproken en goedgekeurd. 

5. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2022/20 en geeft opdracht deze facturen te 

betalen. 

6. Milieu- en natuurtaken uitgevoerd door doelgroepwerknemers - Goedkeuring 
starten procedure en lijst uit te nodigen firma's. 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Milieu- 

en natuurtaken uitgevoerd door doelgroepwerknemers” wordt opgestart.  

Ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

7. Leveren en plaatsen van een zelfvoorzienend openbaar toilet - goedkeuring starten 
procedure en lijst uit te nodigen firma's. 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het leveren en 

plaatsen van een zelfvoorzienend toilet wordt opgestart. 

Ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

8. Vernieuwing raamovereenkomst met Farys voor het ruimen van straatkolken. 

Beslissen in te stappen in de nieuwe raamovereenkomst voor het ruimen van straatkolken.. 

9. Aanstellen leerkrachten. 

Aanstellen tijdelijke leerkrachten ter vervanging van afwezige leerkrachten. 

10. Tijdelijke politieverordening n.a.v. leveren en ophalen van palenmachine in de 
Vaartstraat 2 te 8377 Zuienkerke. 
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Naar aanleiding van leveren en ophalen van een palenmachine wordt de Vaartstraat op 

01/03/2022 tussen 10:00 u en 14:00 u en op 02/03/2022 tussen 10:00 u en 14:00 u volledig 

afgesloten voor het verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. 

11. Toelatingen. 

Toelating verlenen tot het organiseren van de Bartholomeusfeesten op 19/08, 20/08 en 

21/08/2022 en verleent logistieke medewerking. Goedkeuring verlenen tot het financieren van 

kosten voor het huren van tent, muziek, re-enacting en animatie, drukkosten, het leveren van 

copies met een maximum van 3.000,- euro. 

Toelating verlenen tot het organiseren van een filmnamiddag door de Jeugddienst op 

16/03/2022 en het gebruik van de gemeentelijke bus. 

Toelating verlenen aan de aanvraag tot doortocht van de cyclotocht “Zeewegrit 1”  op dinsdag 

22 maart 2022 op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke. 

Toelating verlenen aan de aanvraag tot doortocht van de cyclotocht “Zeewegrit 2”  op 

woensdag 6 april 2022 op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke. 

12. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

13. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

 

i.o. 

 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


