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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 6 mei 2019

1. Aanvraag omgevingsvergunning -sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek naar het verbouwen stal i.f.v. hoevetoerisme. Er werd l bezwaar

ingediend. Het College beschouwt het bezwaar als ontvankelijk doch ongegrond.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - advies.
Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het

verbouwen stal i.f.v. hoevetoerisme.

3. Nieuw huisnummer.
H et bestaande huisnummer op de site 14 blijft behouden en de nieuwbouw wordt 14A.

4. Mandaten.
Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2019/42 en G/2019/43 van het dienstjaar
2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

5. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt;
• VK1/2019/865 t.e.m. VK1/2019/888.

6. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de

maand mei.

7. OCMW-jaarrekening 2018.
Gunstig advies verlenen aan de rekening 2018 van het OCMW.

8. Addendum ondersteuning informatieveiligheid/DPO Gemeentelijke
Basisschool.

Goedkeuren van het voorstel van addendum ondersteuning informatieveiligheid/DPO voor de
Gemeentelijke Basisschool aan het reeds bestaande contract.

9. 16de Triatlon door Brugge.
Toelating verlenen aan vzw Tnatlon Bmgge voor passage van de 16 Triatlon door Brugge

op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke op 29/06/2019.

10. Tijdelijke politieverordening n.a.v. werken in de gemeentelijke basisschool.
Vanaf maandag 06/05/2019 tot het einde van de werken in de gemeentelijke basisschool geldt
het volgende: verboden te parkeren tijden de schooluren, uitgezonderd schoolbus, in de
Nieuwe Steenweg op de 5 parkeerplaatsen tussen de kerkmuur en huisnummer 41.

11. Toelating tot het organiseren van de doortocht wielerwedstrijd "Euroshop
Elfstedenronde", categorie elite met contract, op het grondgebied van
Zuienkerke op zondag 23 juni 2019.

Toelating wordt verleend aan Golazo Sports nv tot het organiseren van de doortocht

wielerwedstrijd "Em'oshop Elfstedenronde", categorie elite met contract, op het grondgebied
van Zuienkerke op 23/06/2019.

12. Tijdelijke politieverordening n.a.v. doortocht wielerwedstrijd "Euroshop
Elfstedenronde" op zondag 23 juni 2019.

Op 23/06/2019 tussen 12.00 uur en 17.00 uur ter gelegenheid van de Euroshop Elfstedenronde
te Zuienkerke is het verboden stil te staan en te parkeren aan beide kanten van de rijweg in de
Kerkhofstraat vanaf huisnummer 2 t.e.m. huisnummer 24 en in de Dorpweg.
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13. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

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

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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