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Besluitenlijstvan het College van Burgemeester en Schepenen
van Zulenkerke d.d. 18 oktober 2021

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.cf. 11/10/2021 wordt goedgekeurd.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
woonontwikkeling Zuienkerke dorp.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - advies.
Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies aan de deputatie van West-Vlaanderen inzake de
omgevingsvergunningsaanvraag met als onderwerp: Milieuaanvraag bij rundveehouderij op het
perceel Blankenbergse Dijk Noord 19 Zuienkerke.

4. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/93 en geeft opdracht deze facturen te
betalen.

5. Bestelbon.
Bestelbon wordt opgemaakt voor beplanting van de pastorietuin te Zuienkerke voor een geraamd
bedrag van 3.042,00 euro exclusief btw.

6. Aanstellen leerkrachten.
Aanstellen tijdelijke leerkrachten ter vervanging van afwezige leerkrachten.

7. Toelatingen.
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot medewerking van de Technische dienst
en het gebruik van materiaal voor het grootouderfeest op 17/11/2021.
Toelating verlenen aan Chiro Zuienkerke tot gebruik van de chalet achter het Lindenhof op
22/10/2021 voor een overnachting naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging.

8. Personeel.
Vastleggen van de verlofregeling voor het gemeentepersoneel voor het jaar 2022.

9. Extra taxivoertuig aan bestaande vergunning voor de exploitatie van een dienst voor
individueel bezoldigd personenvervoer.

Akte nemen de een exploitant vanaf 20/10/2021 een extra taxivoertuig kan inzetten in het kader
van de bestaande vergunning.

10. Tijdelijke politieverordening n.a.v. werkzaamheden i.o.v. Farys te Nieuwmunster van
25/10 te.m. 23/12/2021.

N.a.v. werkzaamheden in de Prins Leopoldstraat in opdracht van Farys, geldt, van 25/10/2021 tot
het einde der werken, een verkeersverbod, in de Prins Leopoldstraat uitgezonderd voor
bewoners, aangelanden en (bezoekers van) handelaars. De locaties vanaf het kruispunt met de
Brugse Steenweg tot en met huisnr. 9 blijven bereikbaar via de Brugse Steenweg. De overige
locaties zijn bereikbaar via de Grotestraat (De Haan). Omleiding wordt voorzien via het rondpunt
Brugse Steenweg - Oostendse Steenweg (Strooien Haan) en het rondpunt van Vijft/vege.

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

12. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

13. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 28/10/2021.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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