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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 25 april 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 4 april 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Aanvraag Omgevingsvergunning – sluiten openbaar onderzoek. 

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

heraanvragen bouwen machineberging na slopen bestaande loods en restanten van schuur en 

bouwen van een geluidsscherm- duplicaat van 2021146294 op de percelen Westernieuwweg 

Zuid 14 en 14A. 

3. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het nivelleren landbouwperceel op het perceel 

gelegen Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie C, nr 0638 A. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de afbraak en herbouw landbouwbedrijfs-

woning op het perceel Smisjestraat 9. 

Aktename van de melding voor crisisopvangkamers gelegen te  Kerkhofstraat 23. 

Aktename van de melding voor crisisopvangkamer gelegen te  Kerkhofstraat 29. 

4. Concessie urnengraf. 

Verlenen van een vijftigjarige concessie voor een urnengraf op het kerkhof te Zuienkerke 

5. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/36 en G/2022/37 en geeft opdracht 

deze facturen te betalen. 

6. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand april. 

7. Opleiding EHBO. 

Beslissen om 2 personeelsleden een basisopleiding EHBO te laten volgen ten bedrage van 2 x 

260 € excl BTW. 

8. Toelatingen. 

Toelating verlenen aan Chiro Zuienkerke om op 14 mei een evenement te organiseren, zijnde 

een carwash met enkele randactiviteiten waaronder volkskermis en bar, mits rekening te 

houden met de buurtbewoners. 

Goedkeuring verlenen om de reeds goedgekeurde offerte om een extra bus in te zetten n.a.v. 

de sportdag van de Gemeentelijke Basisschool op 12/05/2022 tegen de kostprijs van 445,00 

euro aan te passen naar 466 ,- euro ingevolge de stijging van de brandstofprijzen. 

9. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

10. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


