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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 4 november 2019

1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 28/10/2019.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor een kleine windmolen op het

perceel gelegen Brugse Steenweg 34.
Sluiten van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van

machineberging op de percelen gelegen Westernieuwweg Zuid 14 en 14A.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunnmg voor de bouw van een bedrijfswoning op het perceel

gelegen Blankenbergse Dijk Noord 19.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor de ophoging van een terreinop het perceel

gelegen Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie D, nr 0125 A.

4. Adviezen GRUP 'Nieuwmunster'.
Kennisname van het advies van de GECORO en van de uitgebrachte adviezen, opmerkingen
en bezwaren inzake het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Nieuwmunster'.

Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

5. Nieuwe Polder van Blankenberge: jaarstaat 2020 van de gewone
onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen binnen het poldergebied.

Goedkeuren van het bestek van de onderhoudswerken 2020 aan grachten, opgemaakt door de
Nieuwe Polder van Blankenberge.

Vastleggen van een krediet van 23.149,00 euro voor onderhoudsprogramma 2020 op artikel

319/6494003 voor het jaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 voor de betaling van het
aandeel van de Gemeente in de kostprijs der werken.

6. Concessie van grafruimte.
Bestaande eeuwigdurende vergunning voor een grafrmmte te Meetkerke wordt verlengd voor

een periode van 50 jaar.

Bestaande dertigjarige vergunning voor een grafruimte te Zuienkerke wordt verlengd voor een
periode van 30 jaar.

7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijst G/2019/95 van het dienstjaar 2019 en
geeft opdracht deze facturen te betalen.

8. Meerwerken verbouwingswerken gemeenteschool - Goedkeuring.
Goedkeuring verlenen aan meerwerken van de firma Cokelaere Bouwteam voor de aankoop
en plaatsing van volkem zitbankjes in de doucheruimte.

9. Leveren en plaatsen van een nieuwe verwarmingsinstallatie in de Sint-
Bartholomeuskerk te Nieuwmunster - Goedkeuring starten procedure en
lijst uit te nodigen firma's.

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de voornoemde

opdracht wordt opgestart en de lijst van uit te nodigen firma's wordt opgemaakt.
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10. Bekrachtiging besluit Burgemeester.
Bekrachtigen van het besluit van de Burgemeester houdende het deels afsluiten voor verkeer

van de Kerkhofstraat n.a.v. onderhoudswerken aan de wegenis vanaf 04/11/2019.

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

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

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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