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Besluiten l ijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 12 augustus 2019

1. Verslagen.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 24/07/2019.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van de openbare onderzoeken naar:

• het bouwen van een tuinhuis op het perceel gelegen Frans Liebaertweg 20.
• het vernieuwen van een milieuvergunning op het perceel kadastraal bekend: Afdeling 3

(Meetkerke), sectie B, nr. 0286 H Afdeling 3 (Meetkerke) , sectie B, m\ 0286 G).

3. Omgevingsvergunning.
• Verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van één

alleenstaande woning op het perceel gelegen Lisseweegse Steenweg 10.

• Verlenen van een omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden bestaande vergunde

woning - afbraak en heroprichten bijgebouwen - herschikken verhardingen en

aanhorigheden - gedeeltelijke regularisatie op het perceel gelegen Assestraat 6.

• Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op het perceel

gelegen Nivekerke 28.
• Verlenen van een omgevingsvergunning voor ophoging Zulenkerke Beverlenksweg op het

perceel kadastraal bekend: Afdeling 4 (Houtave), sectie A, nr 0589 2 en Afdeling 4
(Houtave), sectie A, nr 0589 E.

4. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.

Het onderzoek naar "Ophoging terrein", op het perceel gelegen Afdeling 4 (I-Ioutave), sectie D,
nr. 0125 A, wordt geopend van 16 augustus 2019 tot en met 14 september 2019.

5. Aanvraag omgevingsvergunning - herneming openbaar onderzoek.
Het onderzoek naar "afbraak en heroprichten woning - verbouwen berging - herschikken

verhardingen en aanhorigheden - vellen bomen", op het perceel gelegen Brugse Steenweg l,
8377 Zuienkerke, wordt hernomen van 12 augustus 2019 tot en met 10 september 2019.

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

Goedkeuren van de uitbetaling van de toelage voor

• het snoeien van 10 bomen + aanplanten 3 wilgen.
" het snoeien van 7 bomen.

• het snoeien van 29 bomen.
• het aanplanten van l 7 bomen.

7. Mandaten.
Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2019/67, G/2019/68, G/2019/69 en
G/2019/70 van het dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

8. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2019/1442 t.e.m. VK1/2019/1617.

9. Kohieren.
Het College stelt volgende belastingkohieren vast:
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• eerste aanvullend kohier gemeentebelasting op niet-bebouwde percelen gelegen in een

goedgekeurde verkaveling-aanslag] aar 2019 ten bedrage van 1.158,10 euro;
• eerste aanvullend kohier gemeentebelasting te huur stellen van kamers - aanslagjaar 2019

vast ten bedrage van 400,00 euro.
• eerste aanvullend kohier gemeentebelasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2019 ten

bedrage van 2.600,00 euro.

10. Huurcontract kerstverlichting.
Goedkeuren contract voor het plaatsen, wegnemen en huren van kerstverlichting 2019-2020-

2021 voor een bedrag van 3.010,00 euro exclusief btw per jaar voor 14 paalmotieven en 995,00

euro exclusief btw per jaar voor een eyecatcher.

11. Bestelling brandpreventiedossier.
Goedkeuren van opmaak van de brandpreventiedossiers voor de acht openbare gebouwen voor
een bedrag van 10.103,50 inclusief btw.

12. Inplanting bushokje Btankenbergse Steenweg.
Goedkeuren van de inplanting van het bushokje langs de Blankenbergse Steenweg.

13. Herstelling beschadigde duikers.
Het College verleent zijn goedkeuring voor het herstellen van een aantal beschadigde duikers

(Vaartstraat, Blauwe Torenstraat, Molenweg, Moerdreve en Biezenstraat).

14. Samenstelling GECORO.
Het College draagt de voorzitter en vaste secretaris voor en keurt de samenstelling goed

teneinde deze te laten benoemen door de gemeenteraad.

15. Verslag Seniorenadviesraad d.d. 23/05/2019.
Het College is akkoord tot het plaatsen van een leuning aan beide zijden van de trap aan de

achterzijde van het gemeentehuis.

16. Ambtshalve schrapping.
Een persoon wordt ambtshalve afgevoerd uit de bevolkingsregisters

17. Tijdelijke politieverordening n.a.v. een sneukelfietsstop in De Maere op
08/09/2019.

Op zondag 8 september 2019 vanaf 12.00 uur tot IS.OOu is het verboden te parkeren op de

parkeerplaatsen ter hoogte van de gemeentelijke zaal De Maere te Houtave.

18. Tijdelijke politieverordening n.a.v. een straatbarbecue op 07/09/2019.
Op zaterdag 7 september 2019 vanaf 17.30 uur wordt de Lettenburgstraat afgesloten voor het

verkeer en dit tussen de Weimanstraat en de Leembergstraat

19. Aanvragen.
Toelating wordt verleend:
* aan bewoners van de Lettenburgstraat tot het organiseren van een straatbarbecue op

07/09/2019.

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

21. Varia.
Plet College neemt kennis van de varia en vragen.
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