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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 14 maart 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 28 februari 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning – sluiten openbaar onderzoek. 

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

nivelleren landbouwperceel op een perceel (kadastraal bekend: Afdeling 4 (HOUTAVE) , 

sectie C, nr. 0638 A). 

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

tijdelijke stockage ingevolge infrastructuurwerken op een perceel langs de Kapellestraat  

(kadastraal bekend: Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie C, nr. 0482 A ). 

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

functiewijziging hoeve + herbouwen van een woning op het perceel Copsweg 3. 

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

bouwen carwash en slopen deel van een loods op het perceel Oostendse Steenweg 82. 

3. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de ophoging perceel D139f op het perceel 

D139f. 

4. Aanvraag omgevingsvergunning “Woonontwikkeling Zuienkerke-dorp” – 
adviesverlening in beroep. 

Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies inzake de omgevingsvergunningsaanvraag 

Woonontwikkeling Zuienkerke-dorp. 

5. Openbaar onderzoek over het plan MER en het ontwerp van het Vlaams 
Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 : 
adviesverlening. 

Het college heeft geen opmerkingen. 

6. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/122, G/2022/23, G/2022/24 en 

G/2022/27  en geeft opdracht deze facturen te betalen. 

7. Financiën - interne kredietaanpassing nr 1/2022. 

Goedkeuren van de voorgestelde interne kredietaanpassing opgemaakt door de financieel 

directeur. 

8. Parkeerverbod parking van het gemeentehuis n.a.v. Kijk! Ik fiets. 

Beslissen om een parkeerverbod te voorzien op de parking achter het gemeentehuis op 

zaterdag 26 maart van 12 uur tot 16.30 uur voor de activiteit Kijk! Ik fiets!. 

9. Vorderingsstaat 4 diverse asfaltwerken 2021. 

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 4  ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage 

van 53.093,81 euro inclusief btw. 

10. Onderschrijving aanvraag tot plaatsen trajectcontrole. 
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Beslissen tot indienen van een aanvraag bij het Agentschap Wegen & Verkeer tot plaatsing 

van een trajectcontrole in de Nieuwe Steenweg (N326) en dit zowel met als zonder subsidie. 

11. Ontwerpdossier voor de heraanleg van parking en aanleg voetpad in de Driftweg 
t.h.v. de Wenduinestraat – uitbreiden dossier met vernieuwen van voetpad in de 
Wenduinestraat. 

Beslissen om het ontwerpdossier voor de heraanleg van parking en aanleg voetpad in de 

Driftweg t.h.v. de Wenduinestraat uit te breiden met het vernieuwen van het aanpalend 

voetpad in de Wenduinestraat. 

Aanstellen van een studiebureau om deze uitbreiding op te nemen in het bestek en de 

opvolging van het werk op zich te nemen. 

12. Gemeentelijke Basisschool – aanvraag loopbaanonderbreking voor medische 
bijstand. 

Toestemming verlenen aan een onderwijzeres tot het nemen van 1/5e loopbaanonderbreking 

voor medische bijstand van 28/02/2022 tot en met 31/05/2022. 

13. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

14. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


