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

1. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
het uitbreiden van een melkveestal, bouwen van een loods na afbraak, dempen van een gracht

en rooien van bomen op het perceel gelegen Blankenbergse Dijk Noord 19.

Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:

Fietspad Grotestraat/Leopoldstraat.

2. Advies college van burgemeester en schepenen omgevingsvergunning.
Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies inzake de aanvraag tot omgevingsvergunning

met als onderwerp: uitbreiden van een melkveestal, bouwen van een loods na afbraak,

dempen van een gracht en rooien van bomen op het perceel gelegen Blankenbergse Dijk
Noord 19.

Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies inzake de aanvraag tot omgevings vergunning
met als onderwerp: Fietspad Grotestraat/Leopoldstraat.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor wijzigen gevelmaterialen van een vergund

gebouw in uitvoering op het perceel gelegen Nieuwe Steenweg 60.

4. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het openbaar onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunrdng met als

onderwerp "bouwen LBW, functiewijziging, mestvaalt en slopen LBG", op het perceel

gelegen Brugse Steenweg 3.

Openen van het openbaar onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunmng met als

onderwerp "terreinophoging", op het perceel gelegen nabij Heerweg.

5. Verlenging eeuwigdurende grafconcessie.
Verlengen van een eeuwigdurende grafconcessie op het kerkhof te Zuienkerke, voor een

periode van 15 jaar.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/53 van het dienstjaar 2020 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.

7. Aanvragen.

Toelating verlenen aan de vraag van de Gemeentelijke Basisschool tot het gebruik van de

gemeentelijke zalen tijdens het schooljaar 2020-2021, mits de zalen nog vrij zijn.
Toelating verlenen aan Zoute Grand Prix tot het organiseren van een doortocht van oldtimers

op het grondgebied van de gemeente op 9/10 en 10/10/2020.

8. Meldingen.

Het College neemt kennis van de mededelingen.

9. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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