
Pagina 1 van 2 

 
 
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 13 september 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 16 augustus 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Aanvraag omgevingsvergunning – openen openbaar onderzoek. 

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

aanvraag kleine windmolen op het perceel grenzend aan Oosternieuwweg Noord 30. 

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

B.22.166 - 30032719 Vervangen HS Cabine op het perceel grenzend aan kruispunt 

Westernieuwweg Zuid en Oostendse Steenweg. 

3. Bekrachtiging proces-verbaal definitieve oplevering aanleg wegenis en riolering 
voor bouwproject langs de Blankenbergse Steenweg. 

Bekrachtigen van het proces-verbaal van definitieve oplevering d.d. 26/08/2022 voor de 

aanleg van de wegenis en riolering van het bouwproject ’10 eengezinswoningen en garages 

met bijkomende infrastructuur’ langsheen de Blankenbergse Steenweg. De door de aannemer 

gestelde, nog openstaande waarborgen, mogen integraal worden vrijgegeven. 

4. Aanstellen gemeentelijke vertegenwoordiger in de stuurgroep van de nieuwe 
woonmaatschappij. 

Aanstellen van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de stuurgroep van de nieuwe 

woonmaatschappij. 

5. Subsidie voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. 

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten 

bedrage van 150,00 euro voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. 

6. Aanvraag subsidie asbestverwijdering. 

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten 

bedrage van 50% van de factuurkost met een maximum van €1000 voor het verwijderen van 

asbest. 

7. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/76 t.e.m. G/2022/79 en geeft 

opdracht deze facturen te betalen. 

8. Bestelbonnen. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van 10 combilezers (UiTPAS NFC-lezer + Eid) 

voor de prijs van  € 888,14 (BTW inclusief). 

9. Plattelandsontwikkeling Leader. 

Aanstellen van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de stuurgroep en 2 medewerkers om 

te zetelen in de werkgroepen. 

10. Boek ‘Houtave, een agrarisch polderdorp’. 

Toelating verlenen aan de voorstelling van het boek ‘Houtave, een agrarisch polderdorp’ op 

15/10/2022 in de kerk van Houtave en aansluitend een receptie in zaal de Maere. 
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Beslissen om de verkoopprijs van het boek vast te stellen op 60 euro per boek + eventuele 

verzendingskosten van 15 euro. 

11. Vorderingsstaat 4 werken Kapellestraat Houtave. 

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 4 ten bedrage van 24.701,68 euro inclusief btw, 

 ten laste van de gemeente Zuienkerke. 

12. Toelatingen. 

Toelating verlenen aan de gemeentelijke basisschool voor het gebruik van de bus voor ritten 

in de maand september. 

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   


