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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 13 juni 2022 

1. Verslagen. 

De verslagen van de vergaderingen van 18 en 30 mei 2022 worden goedgekeurd. 

2. Aanvraag omgevingsvergunning – sluiten openbaar onderzoek. 

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

omvormen zeugen naar melkvee op het perceel Brouwerijstraat 4. 

3. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage na sloop bestaande 

garage op het perceel gelegen Hoeksam 12. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een carwash en slopen deel van 

een loods op het perceel gelegen Oostendse Steenweg 82. 

Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies inzake de omgevingsvergunningsaanvraag met als 

onderwerp: omvormen zeugen naar melkvee op het perceel Brouwerijstraat 4. 

4. Aanvraag toelage aanleg en onderhoud kleine landschapselementen. 

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

onderhoud van bomen. 

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag voor de gemeentelijke toelage voor het onderhoud van 

bomen. 

5. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/49, G/2022/50, G/2022/51 en 

G/2022/52 en geeft opdracht deze facturen te betalen. 

6. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand juni 2022. 

7. Vaststellen belastingskohieren. 

Het College stelt volgende belastingkohieren vast:  

Tweede aanvullend kohier gemeentebelasting op het te huur stellen van kamers – aanslagjaar 

2021 ten bedrage van 680,00 euro. 

Kohier gemeentebelasting op dansgelegenheden – aanslagjaar 2022 ten bedrage van 1.620,00 

euro. 

8. Ontwerp jaarrekening gemeente en OCMW dienstjaar 2021. 

Gunstig advies verlenen aan het ontwerp van de jaarrekening 2021 van de gemeente en het 

OCMW. 

9. Aanvraag projectsubsidie voor de oprichting van een digibank. 

Gunstig advies verlenen over het agendapunt ‘Verlenen van advies over het agendapunt 

‘Goedkeuren van de aanvraag van een projectsubsidie voor de oprichting van een digibank in het 

kader van de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid en goedkeuren van de 

samenwerkingsovereenkomst die in dit kader wordt afgesloten met andere lokale besturen en 

partners’’. 
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10. Onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen voor het jaar 2022 – toewijzing der 
werken. 

Gunnen van de uitvoering van de onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen voor het jaar 

2022 aan de laagste regelmatige inschrijver voor een totaalbedrag van 632.296,51 euro (21% btw 

inbegrepen). 

11. Heraanleg van parking en aanleg voetpad in de Driftweg t.h.v. de Wenduinestraat en 
het vernieuwen van het voetpad in de Wenduinestraat – toewijzing der werken. 

Gunnen van 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’ aan de laagste 

toegewezen inschrijver voor een nagerekend bedrag van € 83.969,73 (inclusief BTW). 

12. Studieopdracht voor de restauratie van de kerkhofmuur te Nieuwmunster. 

Opdracht geven aan een studiebureau voor de opmaak van de studie voor de restauratie van de 

kerkhofmuur te Nieuwmunster. 

13. Studieopdracht voor de restauratie aan de sacristie van de Sint-Bartholomeuskerk te 
Nieuwmunster. 

Opdracht geven aan een studiebureau voor de opmaak van de studie voor de restauratie aan de 

sacristie van de Sint-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster. 

14. Beleids- en beheersondersteuning – regiovorming – indienen doorbraakproject. 

Akkoord gaan om het projectvoorstel in te dienen voor een doorbraakproject bij het Labo 

regiovorming Vlaanderen. 

15. Aanstelling jobstudent. 

Aanstellen van een jobstudent in de administratie. 

16. Tijdelijke politieverordening n.a.v. processie te Zuienkerke op 19 juni 2022. 

Op zondag 19 juni 2022 vanaf 9.45u voor de duur van de processie te Zuienkerke is het 

verboden stil te staan en te parkeren in de Nieuwe Steenweg vanaf het kerkplein tot en met het 

kruispunt met de Kerkstraat ter hoogte van de Ploeg en in de Kerkstraat. 

Op zondag 19 juni 2022 vanaf 9.45u voor de duur van de misviering wordt volgende straat 

afgesloten voor alle verkeer: de Nieuwe Steenweg vanaf het kruispunt met de Blankenbergse 

Dijk Noord/Zuid tot het kruispunt met de Meetkerkestraat (vrije doortocht voor verkeer 

Meetkerkestraat – Nieuwe Steenweg richting Brugse Steenweg en omgekeerd). 

Op zondag 19 juni 2022 na de misviering en voor de duur van de processie worden volgende 

straten afgesloten voor alle verkeer: de Nieuwe Steenweg vanaf het kruispunt met de 

Blankenbergse Dijk Noord/Zuid tot en met het kruispunt met de Kerkstraat ter hoogte van de 

Ploeg (Lindenhof nog bereikbaar) en de Kerkstraat. 

Omleiding wordt voorzien via de Blankenbergse Dijk Zuid en het Lindenhof. 

17. Tijdelijke politieverordening n.a.v. straatbarbecue op 19 juni 2022 in de Kerkstraat te 
Zuienkerke. 

Op zondag 19 juni 2022 wordt de Kerkstraat, na de doortocht van de Heilige 

Sacramentsprocessie, afgesloten voor alle verkeer. 

18. Tijdelijke politieverordening n.a.v. schoolfeest van Leefschool Akkerwinde te 
Nieuwmunster op 25/06/2022. 

Op zaterdag 25 juni 2022 wordt de Doelhofstraat afgesloten voor alle verkeer vanaf huisnummer 

41 tot aan Hoeksam vanaf 11 uur tot 22 uur. Omleiding wordt voorzien via de Smisjestraat. 

Op zaterdag 25 juni 2022 geldt parkeerverbod in de Doelhofstraat vanaf huisnummer 41 tot aan 

Hoeksam vanaf 11 uur tot 22 uur. 

19. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester d.d. 09/06/2022 betreffende het 
tijdelijk afsluiten voor verkeer van de Heerweg ingevolge hinder op de weg door 
werkzaamheden t.h.v. de Heerweg nr. 5 op 11/06/2022. 
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Naar aanleiding van hinder op de weg door werkzaamheden geldt op 11/06/2022 vanaf 06.30 u 

tot 12.00u een verkeersverbod in de Heerweg, vanaf de Oostendse Steenweg tot de 

Brouwerijstraat, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Omleiding wordt voorzien via de 

Brouwerijstraat en de Klinkestraat. 

20. Toelatingen. 

Toelating verlenen aan het feestcomiteit tot het gebruik van tafels, klapstoelen, podium en rode 

tent n.a.v. de straatbarbecue in de Kerkstraat op zondag 19 juni 2022. 

21. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

22. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


