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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 18 mei 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 2 mei 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Aanvraag omgevingsvergunning – sluiten openbaar onderzoek. 

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

bouwen van een tuinhuis op het perceel Frans Liebaertweg 15. 

3. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de verbouwing van een woning met handelsruimte 

op het perceel gelegen Nieuwe Steenweg 60. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 2 loten op 

percelen gelegen Blankenbergse Steenweg - Oude Lisseweegse Steenweg. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op percelen 

gelegen langs de Driftweg: Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , sectie B, nr 0090 M 

Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , sectie B, nr 0090 H, Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , sectie 

B, nr 0090 L. 

Aktename van de melding tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van overdracht 

milieuvergunning gelegen Lisseweegse Steenweg 3. 

4. Conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte Brugge. 

Het College heeft geen opmerkingen op de conceptnota. 

5. Advies inzake het Milieueffectbeoordeling Beleidsplan Ruimte Brugge. 

Het College heeft geen opmerkingen op het document. 

6. Opmaak passende beoordeling omleidingsroute via de Schoeringdreef. 

Beslissen een studiebureau aan te stellen voor de opmaak van een passende beoordeling m.b.t. 

het project voor de aanleg van een omleidingsroute via de Schoeringdreef voor een geraamde 

kostprijs van 8.075,- euro (exclusief BTW). 

7. Schrappen  risicoperceel. 

Schrappen van een perceel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden. 

8. Aanvraag toelage kleine landschapselementen. 

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het uitbetalen van de gemeentelijke toelage voor het 

onderhoud van bomen. 

9. Aanvraag subsidie fotovoltaïsche 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. 

10. Verdeling van GFT-emmertjes. 

Beslissen om enkel in het gemeentehuis de emmertjes te verkopen en/of af te halen. 

11. Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd 
personenvervoer. 

Vergunning verlenen aan exploitant om een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer 

te exploiteren op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. 
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12. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/44, G/2022/45 en G/2022/46 en geeft 

opdracht deze facturen te betalen. 

13. Invorderingsstaten. 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/264 t.e.m. VK1/2022/272; 

VK1/2022/274 t.e.m. VK1/2022/282. 

14. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand mei 2022. 

15. Verwerkersovereenkomst Cipal – Schaubroeck. 

Goedkeuren van de update van de bijlagen aan de bestaande verwerkingsovereenkomst tussen 

Cipal Schaubroeck en de gemeente Zuienkerke in het kader van de GDPR-wetgeving. 

16. Bestelbonnen. 

Akkoord gaan met de reservatie van springkastelen, dienstig voor de speelpleinwerking tijdens 

de zomervakantie, voor een totaalbedrag van 1.195,- euro. 

Toelating verlenen tot het drukken van het zomerboekje speelpleinwerking (500 oplagen) voor 

een totaalbedrag van 563,18 euro exclusief btw. 

17. Benaming park naast gewezen pastorie. 

Akkoord gaan met de benaming “De Boogaard” voor het park. 

18. Toelatingen. 

Toelating verlenen tot het organiseren van uitstappen voor de speelpleinwerking. 

Toelating verlenen tot het organiseren van de doortocht van rit 2 van de wielerwedstrijd “Lotto 

Belgium Tour 2022”, categorie elite met contract, op het grondgebied van Zuienkerke op 

woensdag 29 juni 2022. 

Toelating verlenen aan verscheidene aanvragen van de Gemeentelijke Basisschool tot logistieke 

steun. 

Toelating verlenen aan Gezinsbond Meetkerke voor het houden van een aperitiefconcert op 

zondag 25/09/2022 op hoeve ‘De Calagne’ te Meetkerke, gebruik te mogen maken van de 

aankondigingsborden op de verschillende invalswegen en het gebruik van podium, stoelen en 

tafels. 

19. Tijdelijke politieverordening n.a.v. de wielerwedstrijd ‘Lotto-Belgium Tour’ op 
29/06/2022. 

Op donderdag 29/06/2022 tussen 10.00u en 15.00u n.a.v. de doortocht van de wielerwedstrijd 

‘Lotto Belgium Tour’ is het verboden stil te staan en te parkeren op de rijweg in de Nieuwe 

Steenweg vanaf het kruispunt met de Blankenberge Dijk Noord/Blankenbergse Dijk Zuid tot aan 

de wegversmalling ter hoogte van huisnummer 30. 

20. Vorderingsstaat nr. 3 voor aanleg voetpaden in Hoeksam. 

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 3 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 

14.828,03 euro inclusief btw. 

21. Aanpassing naast rijweg t.h.v. de woning Meetkerkestraat 29. 

Gelet op de verkeerssituatie t.h.v. de woning Meetkerkestraat 29 om veiligheidsredenen 

beslissen een voorstel te richten aan de eigenaar. 

22. Onderhoudswerken trage weg Vaartwegel. 

Goedkeuring verlenen tot de uitvoering van de onderhoudswerken aan de Vaartwegel voor een 

bedrag van 10.612,90 euro (exclusief BTW). 

23. Onderhoudswerken verbindingspad Zuienkerkestraat – Oostendse Steenweg. 
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Goedkeuring verlenen tot de uitvoering van de onderhoudswerken aan het verbindingspad 

Zuienkerkestraat – Oostendse Steenweg voor een bedrag van 13.184,45 euro (exclusief BTW). 

24. Inspectieverslagen bliksembeveiliging 2022 en offertes aanpassingswerken. 

Goedkeuring verlenen tot de aanpassingswerken aan de vier kerken voor een totaalbedrag van 

3.577,95 euro (exclusief BTW). 

25. Herstellingswerken aan centrale verwarming kerk Zuienkerke. 

Goedkeuring verlenen tot het vervangen van 2 DBE convector printen + plaatsen thermostaat op 

afstand voor de centrale verwarming in de kerk in Zuienkerke ten bedrage van 886,16 euro 

(exclusief BTW). 

26. Openstellen van betrekking van administratief medewerker (C1-C3) voor de dienst 
omgeving en algemene administratie in contractueel verband voor 38/38 – vaststellen 
selectieprocedure. 

De betrekking van administratief medewerker voor de dienst omgeving en algemene 

administratie (C1-C3) in contractueel verband open te verklaren voor 38/38. 

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar, en kan met 1 jaar verlengd worden. 

De selectieprocedure wordt vastgesteld. 

27. Openstellen van betrekking van technisch medewerker (C1-C3) voor de technische 
dienst in contractueel verband voor 38/38 – vaststellen selectieprocedure. 

De betrekking van technisch medewerker (C1-C3) voor de technische dienst in contractueel 

verband open te verklaren voor 38/38. 

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar, en kan met 1 jaar verlengd worden. 

De selectieprocedure wordt vastgesteld. 

28. Personeel. 

Goedkeuring verlenen aan een samenwerkingsovereenkomst voor een tijdelijke vervanging van 

een poetsvrouw in de gemeentelijke basisschool voor 19/38. 

29. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

30. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

31. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 30/05/2022. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


