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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 21 maart 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 7 maart 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning – sluiten openbaar onderzoek. 

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

verbouwen voormalige landbouwsite op het perceel Dorpweg 38. 

3. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor een functiewijziging hoeve + herbouwen van 

een woning op het perceel Copsweg 3. 

4. Digitale atlas gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publiek grachten  – 
sluiten openbaar onderzoek. 

Sluiten van het onderzoek inzake de digitale atlas gerangschikte onbevaarbare waterlopen en 

publiek grachten. 

5. Plan MER voor sectorale voorwaarden voor  windturbines – sluiten openbaar 
onderzoek. 

Sluiten van het onderzoek inzake het plan MER voor sectorale voorwaarden voor  

windturbines. 

6. Plan MER ontwerp Vlaams Strategisch Plan GLB 2023-2027 – sluiten openbaar 
onderzoek. 

Sluiten van het onderzoek inzake het plan MER ontwerp Vlaams Strategisch Plan GLB 2023-

2027. 

7. Plan MER Belgisch programma voor EFMZVA  – sluiten openbaar onderzoek. 

Sluiten van het onderzoek inzake het plan MER Belgisch programma voor EFMZVA. 

8. Aanvraag toelage aanleg en onderhoud kleine landschapselementen. 

Goedkeuring verlenen aan aanvragen van de gemeentelijke toelage voor het onderhoud van 

bomen. 

9. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/124, G/2022/25, G/2022/28 en 

G/2022/29 en geeft opdracht deze facturen te betalen. 

10. Invorderingsstaten 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/121 t.e.m. VK1/2022/152. 

11. Vaststellen onwaarde. 

Beslissen tot het in onwaarde plaatsen van bepaalde belastingen van het kohier op de Tweede 

Verblijven. 

12. Terugbetaling inschrijvingsgelden yogalessen 2021. 

Beslissen om de inschrijvingsgelden voor yogalessen 2021 terug te betalen. 

13. Terugbetaling geannuleerde lessen sportsnack 2021. 

Beslissen tot terugbetaling van geannuleerde lessen sportsnack 2021. 
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14. Buitenspeeldag d.d. 20/04/2022. 

Beslissen om medewerking van de technische dienst te voorzien voor de organisatie van de 

buitenspeeldag. 

Instellen van een parkeerverbod voor woensdag 20 april 2022, voor de parking langs de 

Dorpweg en de parkeerstroken ter hoogte van het sportcentrum langs de Oude Molenweg 15. 

Afsluiten voor het verkeer van de openbare weg tussen parking Dorpweg en Dorpweg 88 

afsluiten voor het verkeer op woensdag 20 april 2022 van 13.00 uur tot 17.30 uur.  

Akkoord gaan met de huur van drie springkastelen  

Voorzien van een vrijwilligersvergoeding voor de animatoren van de speelpleinwerking die 

zich inzetten op de Buitenspeeldag. 

Akkoord gaan met het inhuren van een voor het bakken van oliebollen. 

Akkoord gaan dat de gemeentelijke bus wordt gebruikt voor het vervoer van de kinderen, van 

de naschoolse opvang, van de school naar Meetkerke en terug. 

15. Milieu- en natuurtaken uitgevoerd door doelgroepwerknemers - gunning. 

Gunnen van de basisopdracht aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), tegen 

het nagerekende offertebedrag van € 17,90 excl. btw of € 21,66 incl. 21% btw. De verlenging 

van de opdracht met één jaar wordt mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden. 

16. Toelatingen. 

Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot bijkomende ritten voor de maand 

maart 2022. 

17. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

18. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

19. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 31/03/2022. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


