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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 18 mei 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 2 mei 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Aanvraag omgevingsvergunning – sluiten openbaar onderzoek. 

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

het plaatsen van een omheining op het perceel Driftweg, 8377 Zuienkerke (kadastraal bekend: 

Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , sectie B, nr. 0090 M Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , 

sectie B, nr. 0090 H Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , sectie B, nr. 0090 L). 

3. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het heraanvragen bouwen machineberging na 

slopen bestaande loods en restanten van schuur en bouwen van een geluidsscherm- Duplicaat 

van 2021146294op de percelen gelegen Westernieuwweg Zuid 14 en 14A. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de aanleg tuin - bouwen zwembad en 

tuinberging op het perceel Vagevuurstraat 23. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van bijgebouw op het perceel 

Lettenburgstraat 30. 

Aktename van de melding tot omgevingsvergunning voor een crisisopvangkamer gelegen te  

Dorpweg 46. 

4. Aanvraag extra huisnummer. 

Beslissen om conform de wetgeving geen extra huisnummer toe te kennen aan de site. 

5. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/41 en G/2022/42 en geeft opdracht 

deze facturen te betalen. 

6. Invorderingsstaten. 

volgende invorderingsstaten worden opgemaakt: VK1/2022/221 t.e.m. VK1/2022/260. 

7. Bestelbonnen. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een wildcard certificaat voor 1 jaar voor een 

prijs van 533,04 euro inclusief btw. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor aankoop van schoolboeken, materialen en knutselgerief 

voor de Gemeentelijke Basisschool voor een totaalbedrag van 15.524,85 euro inclusief btw. 

8. Inschakeling volgende weddeschaal. 

Inschakelen van een personeelslid in een volgende weddenschaal. 

9. Toelatingen. 

Toelating te verlenen aan Golazo Sports nv om op 12/06/2022 op het grondgebied van de 

gemeente Zuienkerke de wielerwedstrijd ‘Euroshop Elfstedenronde’ te laten doortrekken. 

10. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

11. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
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i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


