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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 9 september 2019
1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 26/08/2019.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een milieuvergunning

op het perceel gelegen Afdeling 3 (MEETKERKE) , sectie B, nr 0286 H en nr 0286 G.
3. Ontwerp Inrichtingsnota "Nieuwmunster" - heropenen openbaar onderzoek.
Het openbaar onderzoek over de inrichtingsnota "Nieuwmunster" wordt hernomen en dit van

10/09/2019 tot en met 10/10/2019. De bezwaren/opmerkingen die werden ingediend tijdens
de eerste terinzagelegging (l 1/06/2019 tot en met 10/08/2019) blijven gelden.
4. Schrappen van risicopercelen.
Een perceel te Zuienkerke wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden.
5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2019/76 en G/2019/77 van het
dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

6. Invorderingsstaten,
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2019/1755 t.e.m. VK1/2019/1925.
7. Samenwerkingsovereenkomst Toerisme en Recreatie.
Goedkeuren van de Samenwerkingsovereenkomst Toerisme en Recreatie (STER) met
Westtoer.

8. Meer- en minwerken verbouwingswerken gemeenteschool te Zuienkerke Goedkeuring.
Het College gaat akkoord met het overzicht van meer- en minwerken voor de
verbouwingswerken aan de gemeenteschool te Zuienkerke op toestand van 05/09/2019.
9. Aanvragen.
Toelating wordt verleend aan:

• de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus voor verschillende
ritten.

a de Gemeentelijke Basisschool voor het organiseren van activiteiten en logistieke
ondersteuning.
• Gezinsbond Houtave-Stalhille tot gebruik van de rode tent en hulp van de Technische

dienst naar aanleiding van de Halloweentocht te Houtave op 26/10/2019
10. Tijdelijke politieverordening n.a.v. Halloween-tocht te Houtave op 26
oktober 2019.
Naar aanleiding van de Halloween-tocht worden volgende straten volledig afgesloten voor het
verkeer op 26 oktober 2019 vanaf 17 uur tot 23 uur:
• Kerkhofstraat: vanaf nummer l tot en met nummer 24
• Pastoriestraat
• Zakstraat
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Naar aanleiding van de Halloween-tocht is het op volgende locatie verboden stil te staan en te
parkeren op 26 oktober 2019 vanaf 17 uur tot 23 uur: Pastoriestraat tegenover de ingang van
de kerk.

11. Projectoproep "sociale gezondheidsongelijkheid verminderen".
Goedkeuren van de projectaanvraag 'samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen'.
Akkoord gaan om na goedkeuring van de projectaanvraag, een samenwerkingsakkoord af te
sluiten tussen de gemeenten uit de Eerstelijnszone Oostkust en het samenwerkingsakkoord
voor te leggen aan de gemeenteraad.

12. Meldingen.
Het College neemt kermis van de mededelingen.
13. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.
1.0.

De Algemeen Directeur
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