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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 4 april 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 21 maart 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Aanvraag gemeentelijke grafkelder. 

Goedkeuring verlenen voor de aankoop van een gemeentelijke grafkelder op het kerkhof te 

Houtave, mits de som van 905,00 euro. 

3. Concessie van grafruimte. 

Verlenen van een vijftigjarige vergunning met gemeentekelder op het kerkhof te Houtave. 

4. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2022/33 en geeft opdracht deze facturen te 

betalen. 

5. Invorderingsstaten 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/187 t.e.m. VK1/2022/192. 

6. Terugbetaling borgsom. 

Goedkeuren van een terugbetaling van de bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na 

controle van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente. 

7. Aanvraag ereloon bij milieu hygiënisch onderzoek – opmaak technisch verslag – 
sloopopvolgingsplan onderhoudswerken landbouwwegen 2022. 

Goedkeuring verlenen aan het voorstel tot ereloon ten bedrage van 9.374,20 euro (exclusief 

BTW) voor het milieu hygiënisch onderzoek – opmaak technisch verslag en 

sloopopvolgingsplan n.a.v. de onderhoudswerken van de landbouwwegen 2022. 

8. Heraanleg van parking en aanleg voetpad in de Driftweg t.h.v. de Wenduinestraat 
en het vernieuwen van het voetpad in de Wenduinestraat. Goedkeuring starten 
procedure en lijst uit te nodigen firma's. 

Opstarten van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de 

opdracht “heraanleg van parking en aanleg voetpad in de Driftweg t.h.v. de Wenduinestraat 

en het vernieuwen van het voetpad in de Wenduinestraat”. 

Uitnodigen van ondernemers om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

9. Ondergronds brengen kabel en verplaatsen versterker kast in de Driftweg. 

Goedkeuring verlenen tot het ondergronds brengen van een kabel en het verplaatsen van 

versterker kast te 8377 Nieuwmunster t.h.v. Driftweg 4. 

10. Aanstelling leerkrachten. 

Aanstellen tijdelijke leerkrachten ter vervanging van afwezige leerkrachten. 

11. Gemeentelijke basisschool : aankoop Chromebooks. 

Goedkeuring verlenen tot de aankoop van 45 HP Chromebooks tegen de prijs van 14.299,18 

(BTW inbegrepen). 

12. Ambtshalve schrappingen. 

Ambtshalve schrappen van personen uit de bevolkingsregisters. 
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13. Tijdelijke politieverordening n.a.v. de rommelmarkt in dorpskom van Zuienkerke op 
01/05/2022. 

Op zondag 1 mei 2022 tussen 06.00 uur en 18.00 uur ter gelegenheid van de rommelmarkt te 

Zuienkerke wordt: 

▪ de Kerkstraat verkeersvrij gehouden, volledig parkeerverbod opgelegd en volledig 

afgesloten ter hoogte van het kruispunt Meetkerkestraat/Nieuwe Steenweg en het 

kruispunt met de Nieuwe Steenweg/Kerkstraat t.h.v. het Lindenhof. 

▪ de Nieuwe Steenweg verkeersvrij gehouden en afgesloten voor alle verkeer vanaf het 

kruispunt met de Kerkstraat en het kruispunt Nieuwe Steenweg/ Blankenbergse Dijk Zuid 

en Noord. 

▪ in de Nieuwe Steenweg vanaf het kruispunt Blankenbergse Dijk Noord/Blankenbergse 

Dijk Zuid tot aan het kruispunt Meetkerkestraat/Kerkstraat wordt het voetpad en een 

gedeelte van de openbare weg en de parkeerstrook ingenomen door diverse standen van de 

rommelmarkt. Hierdoor wordt parkeerverbod ingevoerd vanaf het kruispunt 

Blankenbergse Dijk Noord/Blankenbergse Dijk Zuid tot aan het kruispunt 

Meetkerkestraat/Kerkstraat. 

▪ voor het verkeer komende van de Blankenbergse Steenweg wordt een omleiding voorzien 

langs de Blankenbergse Dijk Zuid. 

▪ voor het verkeer komen van de Brugse Steenweg wordt een omleiding voorzien langs de 

Meetkerkstraat. 

▪ parkeerverbod ingevoerd in de Meetkerkestraat t.h.v. huisnummer 1. 

14. Toelatingen. 

Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool om een extra bus in te zetten n.a.v. de 

sportdag op 12/05/2022 tegen de kostprijs van 445,00 euro. 

15. Ambtshalve schrapping. 

Ambtshalve schrappen van een persoon uit de bevolkingsregisters. 

16. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

17. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


