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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 15 juli 2019

1. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbare onderzoeken.
Sluiten van de openbare onderzoeken naai"

• het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel gelegen Blankenbergse Dijk Noord 19.
• het verbouwen handelspand naar kantoor op het perceel gelegen Blankenbergse Steenweg 10.
" het plaatsen van een veranda op het perceel gelegen Nivekerke 28.
• de ophoging van een perceel gelegen in de Beverlenksweg.
" het verbouwen en uitbreiden bestaande vergunde woning - afbraak en heroprichten bijgebouwen

— herschikken verhardingen en aanhorigheden - gedeeltelijke regularisatie op het perceel gelegen
te Assestraat 6.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbare onderzoeken.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, op het

perceel gelegen Blankenbergse Steenweg tussen nr. 74 & ni'. 76.

3. Mandaten.
Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijst G/2019/64 van het dienstjaar 2019 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.

4. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2019 1187 te.m. VK1/2019/1256.

5. Aanvragen.
• Toelating verlenen aan Leefschool Akkerwinde, voor zover de buschauffeur beschikbaar is, voor

een aantal bezoeken aan de bibliotheek te Zuienkerke en tweewekelijkse ritten voor zwemlessen
met de gemeentelijke bus gedurende het schooljaar 2019-2020.

" Toelating verlenen aan Leefschool Akkerwinde tot het gebruik maken van de gemeentelijke zaal
De Bommel voor de lessen Bewegingsopvoeding.

n Toelating verlenen aan Nleuwmunster "Dorp met uitzicht" voor het organiseren van de

Bartholomeusfeesten vanaf 23/08/2019 t.e.m. 25/08/2019 en het gebruik van gemeentelijke
materialen.

• Toelating verlenen aan Polderroute tot doortocht van de l 7 Polderroute, een colonne militaire
oldtimers, op het grondgebied Zuienkerke op 14/09/2019.

6. Tijdelijke politieverordening n.a.v. Bartholomeusfeesten te Nieuwmunster op 23,
24 en 25/08/2019.

Naar aanleiding van de activiteiten van de Bartholomeusfeesten geldt een verkeers- en parkeerverbod
op het kerkplein te Nieuwmunster vanaf 22/08/2019 om 8.00u tot 25/08/2019 om IS.OOu en in de
Doelhofstraat vanaf huisnummer l tot aan huisnummer 37 te Nieuwmunster vanaf 24/08/2019 om
9.00u tot 25/08/2019 om IS.OOu.

7. Tijdelijke politieverordening n.a.v. doortocht wagens op 14 september 2019 op
grondgebied Zuienkerke.

Het beperkt toegangsverbod bij het begin van de Oosternieuwweg Noord t.h.v. het kruispunt met de
Oostendse Steenweg, aangeduid door het signalisatiebord F99c, mag door deelnemers aan de rondrit
Polderroute' op 14/09/2019 genegeerd worden.

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

9. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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De Algemeen Directeur
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