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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 6 januari 2020

1. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een omgevingsvergumüng voor het verbouwen van bestaande

woning in landelijke omgeving op het perceel Biezenstraat 6, 8377 Zuienkerke.
Sluiten van het onderzoek voor een omgevingsvergunnmg voor het plaatsen van een

veranda/pergola op het perceel Blankenbergse Dijk Zuid 5C, 8377 Zuienkerke.
Sluiten van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden
van een eengezinswoning op het perceel Domein 25, 8377 Zuienkerke.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een kleine windmolen op het

perceel Afdeling l (ZUÏENKERKE), sectie D, nr 0631 A.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vervangen van een garagepoort door een
raam op het perceel Smisjestraat 7, 8377 Zuienkerke.

3. Omgevingsvergunning - aktename.
Akte nemen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
(IIOA) gelegen te Blankenbergse Steenweg 31, 8377 Zuienkerke.

4. Aanvraag omgevingsvergunning - melding IIOA.
Akte nemen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(IIOA) gelegen Blankenbergse Steenweg 31, 8377 Zuienkerke.

5. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor "het bouwen van een

multifunctionele hal", op het perceel gelegen Polderwind 4, 8377 Zuienkerke.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergumüng voor "het plaatsen van matten op
een bestaande omheining", op het perceel gelegen Vagevuurstraat 29, 8377 Zuienkerke.

6. Aanvraag toelage voor aanleg en onderhoud kleine landschapselementen -
goedkeuring aanvraag.

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke toelage voor

het knotten van bomen ten bedrage van 7 euro per boom, met een maximum van 250 euro.

7. Concessie van urnengraf.
Verlenen van een concessie voor een urnengrafop het kerkhof te Meetkerke, voor een periode
van 3 O j aar.

8. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2019/113 en G/2019/114 van het
dienstjaar 2019 en van de lijst G/2020/1 van het dienstjaar 2020 en geeft opdracht deze
facturen te betalen.

9. Invorderingsstaat.

Volgende invorderingsstaat wordt opgemaakt: VK1,2019/23 89.

10. Kilometervergoedingen.

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de
maand januari.
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11. Verslag en advies seniorenadviesraad.

Kennis nemen van het verslag en advies van de algemene vergadering van de
Seniorenadviesraad d.d. 03/12/2019 en antwoord formuleren naar de Seniorenadviesraad.

12. Vorderingsstaten nrs. 5, 6 en 7 binnenschilderwerken Sint-Michielkerk.

Goedkeuren van volgende vorderings staten ten laste van de gemeente Zuienkerke:

nr. 5, ten bedrage van 22.089,78 euro inclusief btw;

nr. 6, (nihil);
m'. 7, ten bedrage van 3.281,63 euro inclusief btw.

13. Voorwaardelijke ambtshalve schrapping.
Vanaf 6 januari 2020 ambtshalve afvoeren uit de bevolkingsregisters van twee personen

indien de verblijfstoestand vóór de vermelde datum niet geregulariseerd is.

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

15. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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