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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 25 februari 2019

1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 18/02/2019.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek naar voor het bouwen van een nieuwe rundveestal.

3. Aanvraag omgevingsvergunning -sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek naar het herbestemmen verbouwen en uitbreiden vergund

landbouwbedrijfswoning ïfv vakantiewoning; herbestemmen verbouwen en/ofheroprichten
landbouwbedrijfsgebouwen tot bergingen; herschikken verhardingen en aanhorigheden bij
bestaand vergunde gedesaffecteerd landbouwbedrijf.

4. Concessie columbarium.

Hernieuwing van een concessie voor het columbarium op het kerkhof te Meetkerke, voor een

periode van dertig jaar.

5. Concessie urnengraf.

Verlenen van een concessie voor een urnengrafop het kerkhof te Zuienkerke, voor een
periode van dertig jaar.

6. Concessie urnengraf.

Hernieuwing van een concessie voor een urnengraf op het kerkhof te Zuienkerke, voor een

periode van dertig jaar.

7. Begraafplaatsen,
Toelating wordt verleend aan Grafzerken Jan Demeyere, Zeebruggelaan 161 te 8370

Blankenberge, tot het leveren en plaatsen van een grafzerk op de begraafplaats te Zuienkerke.

8. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten 19 en 20 van het dienstjaar 2019 en
geeft opdracht deze facturen te betalen.

9. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt:
• VIO/2019/387t.ejn. VK1/2019/421.

10. Bestelbonnen.

• Bestelbon wordt overgemaakt aan het Rijksregister om aan Cevi nv, Bisdomplein 3 te

9000 Gent, de informatie te leveren inzake Belgische kiezers in het buitenland, de lijst der
kandidaat-bijzitters per stembureau en de lijst der kandidaat-voorzitters van de stem- en

stemopnemingsbureaus en kandidaat-bijzitters der stemopnemingsbureaus.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor een bijkomende licentie WinAbs, dienstig voor de dienst

Burgerzaken, bij de firma Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen een maandelijkse
huur van 40,97 euro inclusief btw.

11. Raamcontract 'kolken ruimen'.

Het College keurt het nieuwe raamcontract 'kolken ruimen' van Farys goed.



12. Personeel.

Principieel akkoord tot aanstelling van drie jobstudenten bij de speelpleinwerking De
Ploeters, de periode van tewerkstelling zal in onderling overleg bepaald worden.

13. Gebruik gemeentelijke infrastructuur,
Toelating verlenen tot gebruik van vijfreceptietafels naar aanleiding van de tweede
tractorwijding op 07/04/2019.

14. Tijdelijke politieverordening n.a.v. snoeiwerken in Klinkestraat op 2 en 9
maart 2019.

Naar aanleiding van een snoeiwerken wordt de Klinkestraat volledig afgesloten voor het

verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, op 02/03/2019 en op 09/03/2019 vanaf 7.00u tot
19.00u.

15. Aanvragen.
Het College verleent toelating aan de aanvragen van:
• CD&V
• Vlaams Belang
• Groen

• Open Vld
tot het verkrijgen van de lijst van kiezers voor de verkiezingen van 26/05/2019.

16. Lokale Gezondheidsenquête.
Het College beslist deel te nemen aan de Lokale Gezondheidsenquête, georganiseerd door het

Agentschap Zorg & Gezondheid.

17. Bestelling chiplezer.
Het College beslist een gratis chiplezer te bestellen via het Departement Omgeving - dienst
dierenwelzijn.

18. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

19. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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