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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 29 april 2019

1. Aanvraag omgevingsvergunning -openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek naar voor een omgevingsvergunning voor afbraak en heroprichten

woning - verbouwen berging - herschikken verhardingen en aanhorigheden - vellen bomen.

2. Omgevingsvergunningen.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, open
bebouwing.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen dakkapel en verbouwen van een
badkamer aan achtergevel gebouw.

3. Startnota & procesnota 1 GRUP 'Ventilus' - kennisname & openen onderzoek.
Het onderzoek over de startnota en procesnotal wordt geopend van 29/04/2019 t.e.m. 27/06/2019.

4. Toewijzingsproces bedrijventerreinen.
In navolging van de bespreking op 06/02/2019, beslist het College om toch de mogelijkheid te
onderzoeken om een kleinschalig bedrijventerrein te voorzien aan de oostelijke zijde van de

Blankenbergse Steenweg ter hoogte van het kruispunt van de Nieuwe Steenweg, dit louter om de
lokale behoeften te kunnen opvangen.

5. Aanvraag toelage voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen.
Het College keurt aanvragen tot (uitbetaling van) toelage voor aanleg en onderhoud van kleine
landschapselementen, goed.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst nummer G2019/40 van het dienstjaar 2019 en
geeft opdracht deze facturen te betalen.

7. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt:
- VK1/2019/740 t.e.m. VK1/2019/867.

8. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de
maand april.

9. Bestelbonnen.

Bestelbon wordt opgemaakt voor een grasmaaier, type Honda HRH 536 HX.

Bestelbon wordt opgemaakt voor het leveren van vier gieterrekken met elk 4 gieters van vijf
liter, vier pandsloten en vier RVS-beugels, dienstig voor de vier kerkhoven.

Het College beslist 700 plantjes te bestellen bij de Vlaamse Liga tegen Kanker betreffende de
verkoop van plantjes vanaf 12 tot 15/09/2019.

10. Onderwijs.
Toelating wordt verleend aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus
voor ritten heen en terug in de maand mei.

11. Personeel.

Toelating wordt verleend aan personeelslid Jeugddienst tot het volgen van de opleiding
'Tweedaagse West-Vlaamse speelpleinverantwoordehjken'

12. Gebruik gemeentelijke infrastructuur.
Toelating wordt verleend aan de organisatie van de Heilige Sacramentsprocessie te Zuienkerke op

23/06/2019 tot het gebruik van 150 klapstoelen en de aanwezigheid van twee politieagenten.
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13. Tijdelijke politie verorden ing n.a.v. schoolfeest te Nieuwmunster op 22/06/2019.
Naar aanleiding van een schoolfeest te Nieuwmunster geldt op 22/06/2019 parkeer- en

verkeersverbod in de Doelhofstraat vanaf huisnr. 41 tot aan Hoeksam vanaf 11 uur tot 21 uur.

14. Bekrachtiging besluit Burgemeester houdende het tijdelijk afsluiten voor
verkeer van de Heerweg ingevolge verwijderen omgewaaide boom op
18/04/2019.

Naar aanleiding van het verwijderen van een omgewaaide boom geldt op 18/04/2019 vanaf 7.00u
tot 12.00u een verkeersverbod in de Heerweg vanaf huisnr. 2 tot aan het kruispunt met de

Draaiboomstraat.

15. Bekrachtiging besluit Burgemeester houdende het tijdelijk afsluiten voor
verkeer van de de Oude Molenweg, Dorpweg en Mareweg ingevolge
Buitenspeeldag op 24/04/2019.

Naar aanleiding van de activiteiten van een speeldorp en de organisatie van de Buitenspeeldag
worden volgende straten vanaf 12.00u tot 17.30u afgesloten voor doorgaand verkeer op

24/04/2019:
• Oude Molenweg vanaf het kruispunt met de Oostende Steenweg,
• Dorpweg vanaf het kruispunt met de Oostendse Steenweg,

• Mareweg vanaf het kruispunt met de Molenweg.

16. Tijdelijke politieverordening n.a.v. de rommelmarkt in dorpskom van
Zuienkerke op 04/05/2019.

Op zaterdag 4 mei 201 9 tussen 07.00 uur en 18.00 urn' ter gelegenheid van de rommelmarkt te
Zuienkerke wordt:

• de Kerkstraat verkeersvrij gehouden, volledig parkeerverbod opgelegd en volledig afgesloten
ter hoogte van het kruispunt Meetkerkestraat/Nieuwe Steenwegen het kruispunt met de

Nieuwe Steenweg/Kerkstraat t.h.v. het Lindenhof. Een schraag (hek) met bord C3 wordt

aangebracht.
• de Nieuwe Steenweg verkeersvrij gehouden en afgesloten voor alle verkeer vanaf het

kruispunt met de Kerkstraat en het kruispunt Nieuwe Steenweg/ Blankenbergse Dijk Zuid
en Noord. Een schraag met verkeersbord C3 wordt aangebracht.

• in de Nieuwe Steenweg vanaf het kruispunt Blankenbergse Dijk Noord/Blankenbergse Dijk
Zuid tot aan het kruispunt Meetkerkestraat/Kerkstraat wordt het voetpad en een gedeelte van

de openbare weg en de parkeerstrook ingenomen door diverse standen van de rommelmarkt.

Hierdoor wordt parkeerverbod ingevoerd vanaf het kruispunt Blankenbergse Dijk
Noord/Blankenbergse Dijk Zuid tot aan het kruispunt Meetkerkestraat/Kerkstraat.

• voor het verkeer komende van de Blankenbergse Steenweg wordt een omleiding voorzien

langs de Blankenbergse Dijk Zuid.
• voor het verkeer komen van de Brugse Steenweg wordt een omleiding voorzien langs de

Meetkerkstraat.

• parkeerverbod ingevoerd in de Meetkerke straat t.h.v. huisnummer l.

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

18. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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