
Zuien kerke
Besluiten l ijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 21 september 2020

1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 14/09/2020.

2. Aanvraag omgevingsvergunning -sluiten openbaar onderzoek.

Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:

een terreinophoging op het perceel gelegen Afdeling 4 (Houtave), sectie D, nr. 0512 A.

Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
een terreinophoging op percelen gelegen Afdeling 3 (Meetkerke), sectie A, nr.0483, m'. 0513,

m'. 0487, m'. 0482, nr. 0481, nr. 0507,nr. 0512, nr. 0485, nr. 0480,nr. 0484, nr. 0510, nr.

0508, nr. 0509,nr. 0486, nr.0511.

Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:

het verbouwen en restaureren van wagenhuis op het perceel gelegen Afdeling l (Zuienkerke),
sectie A, nr. 0358 D.

3. Omgevingsvergunningen.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor een ten'einophoging op een perceel gelegen
Afdeling 4 (Houtave), sectie D, m'. 0512 A.

Verlenen van een omgevingsvergiuming voor een terreinophoging op percelen gelegen
Afdeling 3 (Meetkerke), sectie A, nr.0483,nr. 0513,nr. 0487, nr. 0482,nr. 0481, nr. 0507,

nr. 0512, nr. 0485,nr. 0480, nr. 0484,nr. 0510, nr. 0508, m-, 0509,nr. 0486, nr. 0511.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hobbystal op het perceel

gelegen Afdeling l (Zuienkerke), sectie B, nr. 0231 C en nr. 0230 D.

4. Hernummering woning.
Bevestigen van de beslissing d.d. 11/02/2013 tot hemummering van het huisnummer van de

woning gelegen Doipweg 69: nieuwe hiüsnummer wordt 55.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/74 en geeft opdracht deze facturen te
betalen.

6. Bestelbonnen.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een printer type Ricoh P502 voor een

bedrag van 632,36 euro exclusief btw.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van kerstbomen voor een totaalbedrag van
1.695,00 euro exclusief btw.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een mobiel smartbord, dienstig voor de

gemeentelijke basisschool, voor een bedrag van 1.529,00 euro exclusief btw.

7. Meerwerken omgevmgswerken aan de gemeentelijke basisschool - Goedkeuring.

Goedkeuring verlenen aan een meerwerk (inwassen klinkers) in het kader van de
omgevingswerken aan de gemeentelijke basisschool ten bedrag van 5.425,00 euro.

8. Toelatingen.
• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot het gebruik van de gemeentelijke

bus op 23/09/2020.
• Beslissen deel te nemen aan de Nacht van de Duisternis op 10/10/2020 door de verlichting

van de kerken te laten doven door Fluvius tijdens de werkuren.
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9. Betrekking van technisch assistent (D1-D3) bouwtechnieken in contractueel
verband voor 38/38 - vaststellen examencommissie.

Samenstellen van de selectiecommissie naar aanleiding van de organisatie van examen voor
een technisch assistent (D1-D3) bouwtechnieken in contractueel verband voor 38/38.

10. Aanstellen leerkracht.

Aanstellen tijdelijke leerkracht ter vervanging van afwezige leerkracht.

11. Verhuur gemeentelijke zalen.

Het College beslist in het kader van de coronamaatregelen de cafetaria slechts te verhuren
voor sportactiviteiten en verenigingen. Privéfeesten worden niet toegelaten. Dit geldt tot

herziening.
De overige gemeentelijke zalen kunnen wel gehuurd worden voor privéfeesten. Men dient
rekening te houden met de op dat moment geldende coronamaatregelen.

12. Tijdelijke politieverordening n.a.v. werken op domein Polderwind.
Vanaf 01/10/2020en voordeduur van de werken op het domein Polderwind is de toegang tot
de Dullemolenstraat verboden voor gemotoriseerde voertuigen die uit de rijrichting van de
Blankenbergse Steenweg t.h.v. de Dullemolenstraat huisnummer 7 komen.

13. Meldingen.

Het College neemt kennis van de mededelingen.

14. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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