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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 24 juni 2019
1. Aanvraag omgevingsvergunning -sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het openbaar onderzoek naar het bouwen van een kleine windmolen op het
perceel gelegen Oosternieuwweg Noord 13.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Het onderzoek naar het bouwen van een tuinhuis op het perceel gelegen Frans Liebaertweg 20

wordt geopend van 27 juni 2019 tot en met 26 juli 2019.
3. Aanvraag omgevingsvergunning - advies.
Voorwaardelijk gunstig advies verlenen aan een adviesvraag vanuit de provincie WestVlaanderen betreffende een omgevings aan vraag met als onderwerp: aanvraag kleine
windmolen op het perceel gelegen Oostemieuwweg Noord 13.

4. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het schilderen van gevels in de Leegland straat
13.

5. Melding omgevingsvergunning.
Kennis te nemen van de melding tot omgevingsvergunning voor het "bouwen van een
aanbouw op een perceel gelegen langs de Oostendse Steenweg. De melding is niet
aanvaardbaar maar dient het voorwerp uit te maken van een aanvraag tot
omgevmgsvergunmng.

6. Integraal Waterbeleid - Stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027.
Verklaren dat de kennisgevingsnota betreffende bovenvermelde ter inzage lag voor het

publiek en werd aangekondigd via aanplakking en via bericht op de gemeentelijke website
van 19/04/2019 t.e.m. 18/06/2019 en dat geen opmerkingen of bezwaren zijn ingekomen.
7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2019/57 van het dienstjaar 2019 en geeffc
opdracht deze facturen te betalen.

8. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2019/ 1142 te.m. VK1/2019/1150.
9. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de
juni.

10. Aankoop Belfius Secure EDI.
Goedkeuren van de aankoop van de module Belfius Secure EDI, ten bedrage van 2.500,00
euro excl. btw, dienstig voor de pc van de Financieel Directeur.

11. Financiën - Verzekering - Informatica.
Akkoord gaan met de berekening van de forfaitaire bijdragen in de kosten van de brandweer.

12. Aankoop nieuw volleybalnet.
Toelating verlenen tot het bestellen van een volleybalnet voor een totaalbedrag van 260,09
euro inclusief btw en verzendkosten.
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13. Aanvragen.
• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool voor medewerking van de

Technische Dienst naar aanleiding van de komst van de Frietmobiel op 27/06/2019.
• Toelating verlenen aan Leefschool Akkerwinde tot gebruik van de gemeentelijke bus
tijdens het schooljaar 2019-2020 op maandag om de twee weken naar het sportcentrum

Haeneveld te De Haan, uitgezonderd maandagen 25/05/2020 en 29/06/2020 en aan de
gebruikelijke voorwaarden.
B Toelating verlenen aan Mercedes Benz, mijn passie vzw tot doorgang van een auto-event

op het grondgebied Zuienkerke op 01/09/2019 via een aangepast traject.
14. Tijdelijke politieverordening n.a.v. doortocht wagens op 1 september 2019
op grondgebied Zuienkerke.
Het beperkt toegangsverbod bij het begin van de Oosternieuwweg Noord t.h.v. het kruispunt
met de Brugse Steenweg, aangeduid door het signalisatiebord F99c, mag door deelnemers aan

de bovenvermelde rondrit op 01/09/2019 genegeerd worden
15. Deelname Dag tegen Kanker.
Beslissen tot deelname aan de Dag tegen Kanker op 17/10/2019 d.m.v. solidariteitsactie.

16. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
17. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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De Algemeen Directeur
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