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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 19 april 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 28 maart 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Aanvraag Omgevingsvergunning – sluiten openbaar onderzoek. 

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

verbouwen van een ééngezinswoning op het perceel Kerkhofstraat 24. 

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

aanleg tuin - bouwen zwembad en tuinberging op het perceel Vagevuurstraat 23. 

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

het verkavelen van een perceel in 2 loten op de percelen Blankenbergse Steenweg 29A, Oude 

Lisseweegse Steenweg 2. 

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

herbouwen van bijgebouw op het perceel Lettenburgstraat 30. 

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

bouwen van een garage na sloop bestaande garage op het perceel Hoeksam 12. 

3. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de renovatie van een hoeve 

en het onderverdelen van het gebouw in twee woningen op het perceel Nieuwe Steenweg 39. 

4. Openen openbaar onderzoek van het ontwerp PAS en plan MER. 

Openen van het openbaar onderzoek naar van het ontwerp PAS en plan-MER van 19 april tot 

en met 17 juni 2022. 

5. Aanvraag subsidie zonnepanelen. 

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten 

bedrage van 150,00 euro voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. 

6. Aanvraag gemeentelijke grafkelder. 

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

Houtave, mits de som van 905,00 euro. 

7. Concessie van grafruimte. 

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

8. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2022/34 en geeft opdracht deze facturen te 

betalen. 

9. Vaststellen onwaarde. 

Beslissen tot het in onwaarde plaatsen van bepaalde belastingen van het kohier op 

huisvuilbelasting. 

10. Thuiszorgpremie. 

Goedkeuring verlenen aan aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke toelage ter 

ondersteuning van gezinnen die een zorgbehoevende en minvermogende. 
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Uitnodigen van ondernemers om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

11. Bestelbonnen. 

goedkeuring verlenen aan de aankoop van 2 partytenten. De kostprijs wordt geraamd op 170,- 

euro per tent. Akkoord verlenen voor het maken van een welkomstbord waarvan de kostprijs 

voor de letters 86,50 euro bedraagt. 

12. Uitbaten standplaats dranken vereniging – Rommelmarkt 2022. 

Na loting wordt het uitbaten van een standplaats dranken tijdens de rommelmarkt op 

01/05/2022 toegewezen aan de Landelijke Gilde Zuienkerke. 

De KLJ Oostende-Houtave zal pannenkoeken en koffie verkopen. 

13. Vorderingsstaat 5 diverse asfaltwerken 2021. 

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 5  ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage 

van 107.925,14 euro inclusief btw. 

14. Vorderingsstaat 2 aanleg voetpaden in de wijk Hoeksam. 

Goedkeuring van de vorderingsstaat nr. 2  ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage 

van 46.833,50 euro inclusief btw. 

15. Herstellingswerken aan de toren kerk Houtave. 

Goedkeuring verlenen tot uitvoering van de herstellingswerken aan de toren van de kerk te 

Houtave en kleine herstellingen aan de rest van de daken van de kerk ten bedrage van 3.920,- 

euro (excl. BTW). 

16. Herstellen dakgoten kleuterblok gemeentelijke basisschool. 

Goedkeuring verlenen tot uitvoering van de herstellingswerken van de 2 dakgoten aan de 

kleuterblok van de gemeentelijke basisschool voor een bedrag van 8.259,00 euro (excl. BTW) 

17. Herstellen dakgoten aan de Maere. 

Goedkeuring verlenen tot uitvoering van de herstellingswerken van de 2 dakgoten aan het 

ontmoetingscentrum de Maere en het vastleggen van kantpannen voor een bedrag van 

5.825,00 euro (excl. BTW). 

18. Leveren en plaatsen van een zelfvoorzienend openbaar toilet – gunning. 

De opdracht gunnen aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs) tegen het 

nagerekende offertebedrag van € 24.323,42 (incl. 21% btw). 

19. Toelatingen. 

Toelating verlenen aan de aanvraag tot doortocht van de cyclotocht “Heirwegrit”  op 17 mei 

2022 op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke. 

Toelating verlenen aan de aanvraag tot doortocht van de cyclotocht “De Kustpijl 1” op 28 juni 

2022 op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke. 

Toelating verlenen aan de aanvraag tot doortocht van de cyclotocht “De Hel van de Klievers”  

op 21 mei 2022 op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke. 

20. Ambtshalve schrapping. 

Ambtshalve schrappen van een persoon uit de bevolkingsregisters. 

21. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

22. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

23. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 28/04/2022. 
 

i.o. 
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De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


