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VOORWOORDJE

Beste lezers, 

Het nieuwe jaar deed reeds zijn intrede en na de heerlijke feestdagen is het onze beurt om jullie allen het 
beste toe te wensen. We wensen iedereen dan ook een goede gezondheid toe en vergeet ook in 2020 
niet te genieten van alles en iedereen rondom je. Het nieuwe jaar werd alvast goed ingezet tijdens onze 
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. De vele blije gezichten en positieve reacties bevestigden dit. Hieronder enkele 
sfeerfoto’s. 

Wim Cools

Voorzitter redactieraad en schepen van Informatie

Lieselore Verstringe
Ann Michiels
Eva Verburgh
Noël Delaere
Mieke Matton 

De redactieraad 
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• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN 
IN HET GEMEENTEHUIS:

Werkdag Voormiddag Namiddag
Maandag 09.00 - 12.00 GESLOTEN
Dinsdag 09.00 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag 09.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Donderdag 09.00 - 12.00 GESLOTEN
vrijdag 09.00 - 12.00 GESLOTEN

• OPENINGSUREN OCMW :

Maandag-Vrijdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Maandag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

Elke 1ste woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op paasmaandag 13 april.

• GELDAUTOMAAT:
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de 
hal van het gemeentehuis ter hoogte van 
het postkantoor gebruik maken van deze 
automaat.

• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN: 
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris, 
De Nieuwe Blauwe Toren, Nieuwe Polder 
(Houtave), Carine Blomme (Hoeksam), Familie 
Cuypers (Meetkerke), aan de vuilniswagen zelf 
(enkel restafval groot en klein + PMD, geen 
bedrijfsafvalzakken) 

• TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op instagram: 
toerismezuienkerke

• E-LOKET:
Online attesten aanvragen via de website van 
Zuienkerke:
www.zuienkerke.be/bestuur/e-loket

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37
2de verdieping 

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
 DE BOEKENNOK:

Woensdag 17.00 - 19.00
Zaterdag 10.00 - 12.00
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ALAIN DE VLIEGHE 

BURGEMEESTER ZUIENKERKE 

4 JANUARI 2020

Beste collega, Dirk Defauw, beste volksvertegenwoor-
digers Kurt Ravits beste ereburgemeester, schepenen, 
gemeenteraadsleden provincieraadsleden leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst , beste genodig-
den en beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Beste mensen, zoals jullie zien  zijn we nog volop bezig 
met de  verbouwing van onze gemeenteschool. Het vroeg 
extra werk voor onze technische dienst om alles in orde 
te krijgen om deze nieuwjaarsreceptie hier op deze loca-
tie te laten doorgaan waarvoor oprechte dank aan onze 
technische dienst. De werken aan onze school hebben 
door allerlei omstandigheden een 3 tal maand vertraging 
opgelopen maar ik ben er van overtuigd dat het resultaat 
goed zal zijn en dat is toch wel het belangrijkste. De leer-
krachten, de kinderen en de verenigingen  zijn gedurende 
de werken geconfronteerd geweest met lawaaihinder, 
stof, waterinsijpeling, verhuizen van lokalen maar dat is 
nu eenmaal verbouwen, bedankt voor jullie begrip. We zijn 
volop bezig met de afwerkingsfase , de nieuwe douches 
zijn al in gebruik.  

Beste mensen ,2019 was op nationaal, Europees en mon-
diaal vlak een woelig en onrustig jaar. Stakingen, ver-

nielende demonstraties, gele hesjes, allerhande bespa-
ringsmaatregelen, sociale onrust, zachte of harde Brexit, 
betonstop, woonbonus, mobiscore, diversiteit en inbur-
gering, partnergeweld , spijbelen maar de uitschieter was 
toch wel de bezorgdheid rond het klimaat en  CO2 uitstoot 
. We zien abnormale milieurampen zoals hevige bosbran-
den, overstromingen en modderstromen , smelten van de 
ijskap , extreme droogte en abnormale hoge temperatu-
ren. Dit zijn allemaal gevolgen van de opwarming van de 
aarde. 

We hadden ook nog de federale en Europese verkiezingen 
van 26 mei 2019, de regering van de lopende zaken, de te-
vergeefse pogingen om een federale regering te vormen 
maar eigenlijk mogen we niet klagen we hebben al 4 van 
de 5 regeringen. Positief was de vloedgolf aan solidariteit 
voor baby Pia en al de prachtige acties van de warmste 
week.

Als uitschieters op sportief vlak hadden we  de 30 op 30 
voor onze Rode Duivels , de wereldtittel van de Red Lions  
en de gouden medaille van Nina Derwael. en onze nieuwe 
Eddy Merckx Remco Evenepoel. En op Zuienkerks niveau 
hebben we de prachtige prestaties van onze atleet  Gianni 
Vandenbroucke met voornaamste resultaten brons op het 
WK duatlon en Belgisch kampioen triatlon bij de junioren. 

Beste mensen 2019 was voor ons bestuur een aanpas-
singsjaar. We hebben in onze sterke ploeg 3 nieuwe da-
mes, 1 schepen minder in het college, een nieuwe voorzit-
ter van de gemeenteraad en de OCMW raad. Daarnaast 
hebben we een nieuwe raad namelijk de het bijzonder co-

NIEUWJAARSTOESPRAAK
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mité Sociale Dienst die beraadslaagt over de sociale dos-
siers. Met de nieuwe ploeg hebben we heel goed samen-
gewerkt op alle beleidsdomeinen en zeker aan de opmaak 
van ons meerjarenplan 2020-2025 die van cruciaal belang 
is voor de werking van onze gemeente in de komende ja-
ren. In ons meerjarenplan is er voor een 7 miljoen €  aan 
investeringen voorzien.

Naar aanleiding van de opmaak van ons meerjarenplan 
hebben we een paar maanden geleden een bewoners-
bevraging georganiseerd voor alle gezinnen van onze 
gemeente. Van de 1215 gezinnen hebben er 414  geant-
woord, jammer slechts 5% zijn ingevuld door personen 
tussen de 18 en 30 jaar.  De resultaten van deze bevraging 
zijn te zien op onze gemeentelijke website en zullen gepu-
bliceerd in de volgende uitgave van het PolderMagazien. 
Ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken om een paar 
opvallende bemerkingen aan te kaarten. Het schepencol-
lege zal in samenwerking met de gemeenteraad  er alles 
aan doen om zo vlug mogelijk de gepaste oplossingen te 
vinden. 

Op gebied van veiligheid en verkeer willen de mensen 
een snelheidsbeperking van 30km/uur in de dorpskernen 
maar het plaatsen van flitscamera’s vinden ze minder 
populair. We zullen kijken om het veiliger te maken in de 
dorpskernen eventueel door het invoeren van zone 30 of 
door het plaatsen van trajectcontrole.    Het beperken van 
zwaar verkeer in de dorpskernen en vooral in Zuienkerke 
is ook een veel voorkomende vraag. We onderzoeken de 
mogelijkheid om via de  Schoeringedreef een ring rond 
Zuienkerke te maken die enkel dienstig is voor het zwaar 
landbouwverkeer . 

De meerderheid van de bevolking is voorstander van het 
behouden van het doof regime van de openbare verlich-
ting.  Het is een besparing van 20000,00€ per jaar, het is 
goed voor het  milieu en uit cijfers van de politie is geble-
ken dat de inbraken tijdens de nacht zeker niet gestegen 
zijn.  Anderzijds weten we dat het veiligheidsgevoel min-
der is en daarom  hebben we samen met Fluvius een mas-
terplan uitgewerkt om tegen 2030 alle OV te voorzien van 
LED lampen.

Het aanbod van het openbaar vervoer vindt men matig 
tot slecht. Bij de opmaak van de vervoersregio Brugge, 
waar onze gemeente in betrokken is zullen we ijveren voor 
een beter openbaar vervoer. De belbus verdwijnt en wordt 
vervangen door vervoer op maat waar de gemeente ge-
deeltelijk zelf zal moeten investeren. 

Openbare werken: de meeste mensen zijn tevreden van 
het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium, maar 
toch was de opmerking dat onze landbouwwegen in min-
der goede staat zijn. Er is een grote vraag naar veilige 

fietspaden zeker langs de N9 (Oostende steenweg) en de 
Prins Leopoldstraat. In het meerjarenplan is er 2 miljoen 
euro voorzien voor het vernieuwen en onderhouden van 
de landbouwwegen. Voor de inrichting van het fietspad 
langs de N9  zullen we blijven aandringen bij de wegbe-
heerder nl. het Vlaams gewest en voor de Prins Leopold-
straat zijn er noch altijd problemen met de onteigeningen 
en het bepalingen van het duinendecreet. We zullen ook 
investeren in het vernieuwen van onderhoudsvriendelijke 
voetpaden. 

We zullen starten met de opmaak van een dossier om in 
de Kapellestraat in Houtave de riolering en het wegdek 
te vernieuwen .Tevens onderzoeken we om een vrijliggend 
fiets- en voetpad aan te leggen van Houtave dorp naar de 
Oostende Steenweg. 

De aanleg van een veilig fiets- en voetpad die parallel 
loopt met de Doelhofstraat is eveneens voorzien in kader 
van het masterplan van Nieuwmunster.

Cultuur en verenigingsleven : De activiteiten ingericht 
door onze cultuurraad scoren zeer goed, maar toch is de 
vraag om meer samenwerking met andere gemeenten. De 
culturele samenwerking “De Blazuin” met Blankenberge 
en De Haan zetten we verder . Met de stad Brugge hebben 
we een akkoord dat alle Zuienkerkenaars  gratis de gele-
genheid krijgen om op 20 februari  te genieten van een 
nocturne in het volledig  vernieuwde Gruuthuse museum 
en dit onder begeleiding van een gids. Voor de komende 
jaren zullen we onderhandelen om voor alle museums in 
Brugge gratis toegang aan te bieden voor onze inwoners. 

Bij deze wil ik toch ook van de gelegenheid gebruik maken 
om aan te kondigen dat de toneelvereniging “theater Klei-
em” tijdens de krokusvakantie zijn jaarlijkse voorstelling 
niet zal houden in de gemeenteschool maar in de kerk van 
Zuienkerke. Een prachtige occasionele nevenbestemming 
van de kerk. 

Algemeen beleid en dienstverlening:  de werking van alle 
gemeentelijke diensten worden over het algemeen posi-
tief geëvalueerd. De werking van het OCMW is minder 
goed gekend maar via ons PolderMagazien en de website 
zullen we dat aanpakken. Het antwoord op de vraag van 
het al dan niet fusioneren met een ander gemeente, daar-
op  was het antwoord overduidelijk : niet fuseren maar 
men is wel te vinden voor meer samenwerking. Zo hebben 
we met de nieuwe besturen van de buurgemeenten alle 
bestaande samenwerkingen kunnen bestendigen en voor 
bepaalde samenwerking hebben we betere voorwaarden 
waarvoor dank.

Informatie en communicatie: dit wordt door de bevolking 
als positief ervaren. Ons PolderMagazien scoort zeer goed 
maar we zullen  investeren in digitalisering zoals vernieu-
wen en aanpassen van onze website, gemeentelijke app , 
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facebook pagina en andere sociale media.  De aankoop van 
digitale infoborden in de dorpskeren is eveneens voorzien. 
In onze gemeenschapszalen zullen we overal gratis Wifi 
bereik voorzien. Eind januari krijgt iedereen de geactuali-
seerde versie van onze infobrochure “de Wegwijzer”   

Jeugd: de mensen zijn tevreden van de vele activiteiten 
die de gemeente aanbiedt voor de jeugd. Onder leiding 
van de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter Sebastiaan 
en Benjamin Derudder zal de jeugdraad zich nog meer in-
zetten voor een “jeugdig “ Zuienkerke. We zullen ook ver-
der investeren in onze 4 gemeentelijke speelpleintjes en 
de speelpleinwerking . 

Op gebied van sportaanbod en uitrusting van sportac-
commodatie scoren we matig om niet te zeggen min-
dergoed. We hebben in ons meerjarenplan voorzien om 
het voetbalveld van Meetkerke te herschikken. We zullen 
zorgen dat er verschillende sporten zoals  minivoetbal, 
volleybal , tennis en eventueel nog andere sporten kun-
nen beoefend  worden. Ook het aanleggen van een fiets/
cross parcours rond het voetbalveld staat op onze to-do 
lijst. Dit jaar zijn er tal van nieuwe activiteiten op gebied 
van jeugd en sport ,deze zullen gebundeld worden in een 
nieuwe infobrochure 

Volgens het Pisaproject, dit is een internationaal onder-
zoeksproject op gebied van onderwijs, is de kennis op ge-
bied van taal, wiskunde en wetenschap bij de Vlaamse 15 
jarigen achteruit gegaan. Volgens de bevraging staat het 
onderwijs zowel in de gemeentelijke basisschool in Zuien-
kerke als in de vrije school Akkerwinde in Nieuwmunster 
op een hoog niveau en zijn de kinderen goed voorbereid 
voor de grote stap naar het middelbaar onderwijs. Het ge-
meentelijk busvervoer voor de kinderen vindt men prima.

 

Landbouw, toch wel een belangrijke item in onze plat-
telandsgemeente. Wel beste landbouwers we zullen de 
gratis inzameling van landbouwfolies voor de landbou-
wers van Zuienkerke en Blankenberge verder organiseren. 
We zullen er ook alles aan doen om het landbouwgebied 
en de open ruimtes te vrijwaren. In de bevraging zijn er 
veel opmerkingen over het veel te snel rijden van de zwa-
re landbouwvoertuigen en voertuigen voor grondverzet 
in de dorpskeren gecombineerd met het onverantwoord 
GSM gebruik tijdens het rijden. Ik zal vragen aan de politie 
vragen om daar een prioritaire doelstelling van te maken 
en de nodige maatregelen te nemen.

Milieu is een item die volgens de bevolking van onze ge-
meente actueel en zeer belangrijk is. We zullen een sen-
sibilisering campagne organiseren rond zwerfvuil . We 
investeren in de opmaak van een klimaatactieplan in sa-
menwerking met de WVI. We zijn bezig met een subsidie 
reglement om een toelage te voorzien voor het reduceren 

van asbest. We zullen verder investeren in het isoleren 
van onze gemeentelijk gebouwen. Iedereen kan verder 
beroep doen op onze renovatie coach die vrijblijvend en 
gratis de nodige tips geeft bij verbouwingen. Onze inwo-
ners zullen verder kunnen gebruik maken van de  contai-
nerparken van Brugge, Blankenberge  en De Haan. 

Rond ruimtelijke ordening en wonen zijn we bezig aan de 
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan Meetkerkestraat 
voor het bouwen van een 18 tal sociale huurwoningen. Dit 
wordt ons opgelegd door de overheid. 

Hopelijk kunnen we starten met de voorbereidende werken 
die kaderen in het masterplan van Nieuwmunster. We heb-
ben 1 miljoen euro voorzien voor de bouw van een nieuwe 
Bommel. 

In het budget is voorzien om een gedeelte van de tuin van 
de pastorie van Zuienkerke die voor de kinderopvang “de 
Droomboom” veel te groot is ,in te richten tot een pitto-
reske  groene ontmoetingsplaats in de dorpskern.  

Op gebied van toerisme zien we dat de fietser en de wan-
delaar meer en meer gebruik maakt van onze prachtige 
gemeente. Er is nog meer vraag naar nieuwe wandel- en 
fietsroutes. We zullen bekijken om nieuwe trage wegen 
aan te leggen en de vele investeringen die voorzien zijn aan 
de landbouwwegen komen ook ten goede aan de fietsers. 
Op de prachtige wandel en fietsroutes zal onze BIB een 
4 tal bibkastjes voorzien met boeken en strips onder het 
motto lees, geef en ruil een boek.     

De senioren , een doelgroep die goed vertegenwoordigd 
is in onze gemeente  heeft ook bepaalde opmerkingen. Ze 
melden dat er via de gemeente en via de gepensioneer-
denbonden  vele mooie activiteiten zijn voor de actieve en 
mobiele senioren  maar voor de mindermobiele zou het iets 
meer mogen zijn. De bezoekjes aan de +80 jarigen is weer 
voorzien. Men zal afwisselend in iedere deelgemeente ieder 
4de maandag van de maand een middagmaal aanbieden. 
Tevens zal men zien hoe de mindermobiele mensen de ver-
plaatsing kunnen doen naar deze activiteit. Verder zullen er 
weer lessen georganiseerd worden vanaf 55+ rond infor-
matica, apps en de nieuwe media .  

Beste mensen dat waren de  belangrijkste resultaten en 
eventuele acties die we zullen ondernemen naar aanleiding 
van onze bewonersbevraging.

Daarnaast hebben we in ons meerjarenplan tal van andere 
investeringen voorzien.

In samenwerking met de kerkfabrieken zullen we in de kerk 
van Nieuwmunster in het voorjaar nieuwe CV plaatsen, we 
voorzien de restauratie van de kerkhofmuur in Zuienkerke. 
In ons meerjarenplan zijn ook nog diverse werken voorzien 
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aan onze 4 kerken. De inwoners en toeristen zouden  graag 
hebben dat de kerken opgesteld worden voor het publiek. In 
de kerk van Houtave en Meetkerke zijn de nodige camera’s  
en beveiligingssystemen geplaatst zodat de kerken op een 
veilige manier kunnen opengesteld worden. De beveiliging 
van de kerk van Zuienkerke en Nieuwmunster komt er in de 
komende maanden.

Verder zullen we investeren in het onderhoud en aanleg van 
groen. Voor onze technische dienst zullen we in de loop van 
deze 6 jaar tal van investeringen doen. We voorzien naast 
klein materiaal de aankoop van klepelmaaier, een nieuwe 
kraan, een vrachtwagen met kraan en ook het gedeeltelijk 
vernieuwen van het wagenpark. 

Beste mensen al deze zaken kosten handen vol geld. Toch 
kan ik zeggen dat onze financiële toestand gezond is. Onze 
ambitie is dit zo te houden. Naast de dotatie van het ge-
meentefonds en het plattelandsfonds is er nog een bij-
komende financiering van 1 miljoen euro via het program-
madecreet voor het beheren van de open ruimte. In ons 
meerjarenplan is een realistisch en uitvoerbaar plan voor-
gesteld die rekening houdt met de financiële draagkracht 
van de gemeente. Bij deze kan ik zeggen dat we de belas-
tingen niet zullen wijzigen.

Uit een studie van twee universiteiten is gebleken dat de 
levensverwachtingen van de bewoners van een landelijke 
gemeente het hoogst zijn. Zuienkerke scoort het best in 
West-Vlaanderen. Dit is volgens mij te wijten aan de ge-
zonde lucht, de mensen die genieten van de open ruimte 
en de stilte in vergelijking met de drukte in een grootstad, 
weinig zorgen over criminaliteit, de mensen hoeven zich 
ook niet druk te maken over de verkiezingsuitslagen en ik 
denk dat het ook te maken heeft met de tevredenheid over 
de werking van het bestuur. 

Vooraleer  ik het woord terug geef aan jullie, wil ik het col-
lege, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk wel-
zijn en al het personeel bedanken voor de goede samen-
werking.  Bedankt aan alle vrijwilligers, alle  verenigingen, 
dank aan de leden van het Feestcomité voor deze organisa-
tie maar toch wel speciale dank aan onze technische dienst 
voor de vele voorbereidingswerken voor dit feest. 

Om in de sfeer te blijven van de warmste week wens ik aan 
iedereen een warm en gezellig 2020 met de nodige samen-
werking, vrede, verdraagzaamheid ,gezondheid en heel veel 
geluk.

Laten we klinken op de mooiste gemeente van Vlaanderen! 
Leve Zuienkerke, leve de Zuienkerkenaars!
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E Raul De Witte
Blankenbergse Steenweg,   . Zuienkerke 

GSM:              
Gesloten op maandag!

Aanbod: 
 - groot assortiment bieren
 - lekkere coctails
 - ijscoupes
 - doorlopend verzorgde snacks
Extra:
 - spaarkas
 - biljartclub
 - sportmanifestaties op groot scherm
 - speelhoek voor de kleintjes

WELKOM!

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2020 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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ZITTING VAN  29 AUGUSTUS 2019

1. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen lestijden-
pakket schooljaar 2019-2020.

De gemeenteraad stelt het lestijdenpakket 2019-2020 
vast.

2. Gemeentelijke Basisschool: verlofregeling admi-
nistratief personeel voor het jaar 2020.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de 
verlofregeling voor het administratief personeel van de 
Gemeentelijke Basisschool voor het jaar 2020.

3. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voor-
waarden en wijze van gunnen voor de aankoop van 
een gesloten bestelwagen met hydraulische laad-
brug.

De Gemeenteraad geeft zijn goedkeuring tot de aankoop 
van een gesloten bestelwagen met hydraulische laadbrug 
en keurt het bestek hiervoor eenparig goed.

De raming bedraagt 52.000,00 euro inclusief btw.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.

4. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voor-
waarden en wijze van gunnen voor de aankoop van 
een aanhangwagen voor de groendienst.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring tot de aankoop 
van een aanhangwagen voor de groendienst en keurt het 
bestek hiervoor eenparig goed.

De raming bedraagt 8.500,00 euro inclusief btw.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.

5. Zefier: garantieverklaring strategische partici-
paties.

De gemeenteraad keurt de garantieverklaring strategische 
participaties van Zefier goed.

6. Zefier: kapitaalsverhoging rekeningsector B 
(Portfinico nv).

De gemeenteraad keurt de kapitaalsverhoging 
rekeningsector B (Portfinico nv) van Zefier goed.

7. Fluvius: inbreng ‘verlichtingstoestellen, li-
chtbronnen en steunen’, aanbod openbare verli-
chting door de distributienetbeheerder Imewo en 
kennisneming bijhorend reglement.

De gemeenteraad neemt kennis van het reglement 
‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de 
distributienetbeheerders aan lokale besturen’. 

De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan 
de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-
openbare verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden 
de automatische overdracht van de eigendom van de in 
de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-
openbare verlichtingsinstallaties en tevens aan de 
uitbreiding van de huidige aansluiting van de gemeente bij 
de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de activiteit 
openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen 
en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als 
dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod 
Fluvius Openbare verlichting en de opdrachthoudende 
vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de 
uitbreiding van deze aansluiting’ voor te leggen aan de 
eerstvolgende algemene vergadering.

De gemeenteraad beslist de inbreng die de gemeente 
heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de 
statuten van IMEWO uit te breiden wat betreft:

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;

• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan 
de vereisten die zijn weergegeven in het reglement.

De gemeenteraad beslist de verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen - op basis van een inventariswaarde 
31 december 2018 -  tegen een inbrengwaarde van 31 942 
euro in cash (zijnde 25 % van de inbrengwaarde) en 95 826 
euro in OV-aandelen (zijnde 75 % van de inbrengwaarde) 
in te brengen bij de opdrachthoudende vereniging IMEWO.

De gemeenteraad duidt de Voorzitter van de gemeenteraad 
en de algemeen directeur aan om als gevolmachtigde van 
de gemeente de authentieke akte te ondertekenen alsook 
de hypotheekbewaarder vrij te stellen van het nemen van 
een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de 
inbrengakte.

8. Nieuwe samenstelling Gecoro.

De gemeenteraad keurt de nieuwe samenstelling van de 
Gecoro goed en benoemt deze personen.

GEMEENTERAAD
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9. Nieuwe samenstelling landbouwraad.

De gemeenteraad keurt de nieuwe samenstelling van de 
landbouwraad goed.

10. Hervaststelling deontologische code voor 
lokale mandatarissen.

De gemeenteraad stelt de deontologische code voor 
lokale mandatarissen opnieuw vast.

11. Vaststelling klachtenbehandelingssysteem.

De gemeenteraad stelt het klachtenbehandelingssysteem 
vast.

12. Plattelandsmotie: bekrachtiging besluit van 
het schepencollege d.d. 8 juli 2019.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van 
het schepencollege d.d. 8 juli 2019 om de plattelandsmotie 
te onderschrijven.

ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2019

1. Centraal Kerkbestuur: meerjarenplan 2020-2025 
kerkfabrieken – goedkeuring.

• Sint-Bavo te Houtave

• O.L.-Vrouw te Meetkerke

• Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster

• Sint-Michiel te Zuienkerke

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 
van voornoemde kerkfabrieken goed.

13. Centraal Kerkbestuur: budgetten 2020 kerkfab-
rieken – akteneming.

• Sint-Bavo te Houtave

• O.L.-Vrouw te Meetkerke

• Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster

• Sint-Michiel te Zuienkerke

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van 
voornoemde kerkfabrieken.

14. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen:

• strategisch meerjarenplan 2020-2025 – advies

• jaarlijks actieplan 2020 – advies

• begroting 2020 – advies

• vaststellen van de werkingsbijdrage voor de gemeente 
voor het dienstjaar 2020

Gelet op feit dat op de zoneraad van de Hulpverleningszone 
1 West-Vlaanderen d.d.23/09/2019 nog geen beslissing 
werd genomen inzake de voorlopige goedkeuring van het 
meerjarenplan 2020-2025 en het daaruit voortvloeiend 
jaarlijks actieplan 2020 en deze punten verdaagd werden 
naar een volgende zitting, kunnen de punten niet 
behandeld worden door de gemeenteraad.

De gemeenteraad stelt het aandeel van de 
gemeente Zuienkerke in de gemeentelijke toelage 
voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in 
het gemeentebudget 2020 vast op budgetsleutel 
2020/6494001/0410 van het exploitatiebudget ten 
bedrage van 106.449,- euro.

15. IMWV: goedkeuren agenda en agendapunten 
van de bijzondere algemene vergadering d.d. 
05/11/2019.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de punten 
op de agenda van de algemene vergadering van IMWV 
ov van 05/11/2019 inzake de beëindiging van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van 
de agendapunten.

De gemeente Zuienkerke draagt mevrouw Christine 
Jonckheere voor als vereffenaar.

16. IVBO: goedkeuren statutenwijziging – 
buitengewone algemene vergadering d.d. 
18/12/2019.

De gemeenteraad keurt de agendapunten m.b.t. de 
statutenwijziging van de buitengewone algemene 
vergadering van IVBO op 18/12/2019 en de daarbij horende 
stukken goed en draagt eenparig de vertegenwoordiger 
die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van IVBO op 18/12/2019 op alle besluiten 
te treffen in opdracht van het gemeentebestuur, en 
alle akten, stukken, notulen, registers te verlijden en 
te ondertekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te 
stellen, en, in het algemeen het nodige te doen, conform 
de beslissing van de gemeenteraad.

17. TMVS dv: goedkeuren statutenwijzig-
ing – buitengewone algemene vergadering d.d. 
10/12/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de voorgestelde 
statutenwijziging van de Tussengemeentelijke 
Maatschappij voor Services, Dienstverlenende vereniging, 
in het kort TMVS dv goed.

De gemeenteraad geeft opdracht aan zijn 
vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de 
buitengewone algemene vergadering die erover zal 
beslissen, goed te keuren.
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18. Nieuwe samenstelling milieuraad.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de nieuwe 
samenstelling van de milieuraad.

ZITTING VAN 31 OKTOBER 2019

1. OCMW: wijziging budget 2019 – kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 
nr. 1 van het dienstjaar 2019 van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn.

19. Onderwijs: goedkeuring rekening 2018-2019 
van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

De gemeenteraad keurt de rekening 2018-2019 van de 
scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door 
het beheerscomité d.d. 08/10/2019, goed.

20. Onderwijs: goedkeuring begroting 2019-2020 
van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

De gemeenteraad keurt de begroting 2019-2020 van de 
scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door 
het beheerscomité d.d. 08/10/2019, goed.

21. Onderwijs: afsluiten convenant voor vervangin-
gen van korte afwezigheden van leerkrachten van 
de scholengemeenschap “De Oostkant” voor het 
schooljaar 2019-2020.

De gemeenteraad keurt het convenant voor 
korte vervangingen voor leerkrachten van de 
scholengemeenschap ‘De Oostkant’ voor het schooljaar 
2019-2020 goed.

22. Onderwijs: protocol lerarenplatform scholenge-
meenschap “De Oostkant” schooljaar 2019-2020 
– goedkeuring.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het 
protocol m.b.t. de toetreding tot het lerarenplatform van 
de scholengemeenschap de Oostkant voor het schooljaar 
2019-2020.

23. TMVW ov: goedkeuren statutenwijzig-
ing – buitengewone algemene vergadering d.d. 
19/12/2019.

De gemeenteraad keurt de voorgestelde 
statutenwijziging van de TMVW ov goed en geeft 
opdracht aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen 
op de buitengewone algemene vergadering die erover zal 
beslissen, goed te keuren.

24. Imewo: goedkeuring agenda, statutenwijziging 
en vaststelling van het mandaat voor de buitenge-
wone algemene vergadering d.d. 11/12/2019.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda 
van de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo 
d.d. 11/12/2019 en aan de voorgestelde statutenwijzigingen 
van Imewo en draagt de vertegenwoordiger van de 
gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Imewo op 11/12/2019 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
zou worden), op zijn/haar stemgedrag af te stemmen 
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad d.d. 
31/10/2019.

25. Aanpassing subsidiereglement voor de onder-
steuning van het jeugdwerk.

De gemeenteraad keurt het aangepast subsidiereglement 
voor de ondersteuning van het jeugdwerk goed waarbij het 
reglement in werking treedt met ingang van 01/11/2019 
en heft vervolgens het subsidiereglement d.d. 27/05/2014 
met ingang van 01/11/2019 op.

26. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voor-
waarden en wijze van gunnen voor het leveren en 
plaatsen van een nieuwe verwarmingsinstallatie in 
de Sint-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring voor het 
leveren en plaatsen van een nieuwe verwarmingsinstallatie 
in de Sint-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster en keurt 
het bestek hiervoor eenparig goed.

De raming der werken bedraagt 60.000,00 euro inclusief 
btw en algemene onkosten.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.

ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2019

1. Financiën: gemeente budgetwijziging nr. 1 dien-
stjaar 2019 – vaststelling.

De gemeenteraad legt de budgetwijziging nr. 1 van het 
dienstjaar 2019, bestaande uit de wettelijke rapporten en 
toelichting, vast.

27. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke: finan-
cieringsprotocol tekort politiezone dienstjaren 
2019-2025.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het 
financieringsprotocol voor het tekort van de politiezone 
voor de dienstjaren 2019-2025.
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28. Fluvius: retributiereglement op werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijke openbaar 
domein – verlenging vanaf 01/01/2020 t.e.m. 
31/12/2022 – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de verlenging vanaf 01/01/2020 
t.e.m. 31/12/2022 van het retributiereglement op werken 
aan nutsvoorzieningen op gemeentelijke openbaar 
domein, goed.

29. IVBO:

• intrekking gemeenteraadsbesluit d.d. 30/09/2019 
houdende goedkeuring statutenwijziging – buitengewone 
algemene vergadering d.d. 18/12/2019.

• goedkeuren statutenwijziging – buitengewone algemene 
vergadering d.d. 18/12/2019.

De gemeenteraad beslist het gemeenteraadsbesluit 
d.d. 26/09/2019 houdende de goedkeuring van de 
statutenwijziging in te trekken en de agendapunten 
met statutenwijziging van de buitengewone algemene 
vergadering van IVBO op 18/12/2019 en de daarbij horende 
stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, 
goed te keuren.

De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger die zal 
deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van IVBO op 18/12/2019 op alle besluiten te treffen 
in opdracht van het gemeentebestuur, en alle akten, 
stukken, notulen, registers te verlijden en te ondertekenen, 
woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het 
algemeen het nodige te doen, conform de beslissing van 
de gemeenteraad.

30. IVBO: goedkeuring agenda van de buitenge-
wone algemene vergadering d.d. 18/12/2019 en 
vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de agendapunten 
van de buitengewone algemene vergadering van IVBO op 
18/12/2019 (aansluitend op de buitengewone algemene 
vergadering m.b.t. de statutenwijziging) en de daarbij 
horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de 
gemeenteraad.

De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger die zal 
deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van IVBO op 18/12/2019 op alle besluiten te treffen 
in opdracht van het gemeentebestuur, en alle akten, 
stukken, notulen, registers te verlijden en te ondertekenen, 
woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het 
algemeen het nodige te doen, conform de beslissing van 
de gemeenteraad.

31. WVI: goedkeuring agenda van de buitenge-
wone algemene vergadering d.d. 18/12/2019 en 
vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders 
van de West-Vlaamse Intercommunale van 18/12/2019.

De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van 
de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene 
vergadering op zijn/haar stemgedrag af te stemmen op 
de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband 
met de te behandelen agendapunten.

32. Farys: goedkeuring agenda van de buitenge-
wone algemene vergadering TMVS dv d.d. 
10/12/2019.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan alle punten op 
de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
TMVS dv van 10/12/2019 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het 

onderzoek van de agendapunten.

De gemeenteraad draagt de aangeduide 
vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering 
van TMVS dv vastgesteld op 10/12/2019, te onderschrijven 
en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing 
van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met 
betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 
vergadering.

33. Farys: goedkeuring agenda van de buitenge-
wone algemene vergadering van TMVW ov d.d. 
19/12/2019.

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle 
punten op de agenda van de

buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 
19/12/2019 en de daarbij 

behorende documentatie nodig voor het onderzoek van 
de agendapunten.

De gemeenteraad draagt de aangeduide 
vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens het bestuur alle akten en bescheiden 
met betrekking tot de buitengewone algemene 
vergadering van TMVW ov vastgesteld op 19/12/2019, te 
onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het 
in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agendapunten van 
voormelde algemene vergadering.

34. Huis van het Kind vzw Blankenberge-Zuien-
kerke: bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 
13/11/2019 houdende goedkeuring agenda en 
agendapunten voor de algemene vergadering d.d. 
19/11/2019.

De gemeenteraad beslist de beslissing van het 
schepencollege d.d. 13/11/2019 te bekrachtigen.
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35. Huis van het Kind vzw Blankenberge-Zuien-
kerke: bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 
13/11/2019 goedkeuring agenda en agendapunten 
voor de bijzondere algemene vergadering d.d. 
19/11/2019.

De gemeenteraad beslist de beslissing van het 
schepencollege d.d. 13/11/2019 te bekrachtigen.

36. Opnemen van Regierol Sociale Economie 2020-
2025 via de Interlokale Vereniging Werkkracht 10.

De gemeenteraad neemt kennis van de omgevingsanalyse 
en keurt eenparig het aanvraagdossier voor de regierol 
sociale economie met het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De gemeenteraad gaat akkoord dat de interlokale 
vereniging Werkkracht10 de regierol sociale economie 
voor de 10 betrokken besturen opneemt en keurt bijgevolg 
eenparig ook de aangepaste beheersovereenkomst goed.

37. Gecoro: aanstellen plaatsvervangend voorzit-
ter.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het voorstel 
van de GECORO om de heer Deschoolmeester Luc aan te 
stellen als plaatsvervangend voorzitter.

38. Goedkeuring bestek en vaststellen van de 
voorwaarden en wijze van gunnen voor de aanstel-
ling van een ontwerper via een raamovereenkomst 
voor wegenis- en omgevingswerken in 2020-2021-
2022.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het 
bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen voor het 
aanstellen van een extern ontwerper voor onderhoud- en 
herstellingswerken aan het wegennet.

De raming bedraagt 100.000,00 euro exclusief btw.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.

39. Toetreding tot de vzw Eerstelijnszone Oost-
kust.

De gemeenteraad neemt kennis van de vorming van de 
vzw Eerstelijnszone Oostkust en geeft bij deze eenparig 
goedkeuring aan de deelname.

De aanduiding van de vertegenwoordiger van lokaal 
bestuur Zuienkerke wordt formeel bevestigd, met name:

Inez Goderis, directeur sociaal beleid als vertegenwoordiger 
in het bestuursorgaan en vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering.

Een  tweede vertegenwoordiger in de Algemene 
vergadering wordt eenparig aangeduid:

Annelies Dewulf, Schepen.

Er wordt eenparig goedkeuring gegeven aan de 
voorgelegde statuten en beleidsplan van de vzw ELZ 
Oostkust.

bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

wybo.kurt@belgacom.net
www.wybo-kurt.be

BTW BE 0824.090.521
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GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN 

BEVOLKING

AANTAL INWONERS OP 01/01/2020

01/01/2019 2721

01/01/2020 2710

-  11

AANTAL INWONERS PER DEELGEMEENTE OP 
01/01/2020

mannen vrouwen totaal

Houtave 222 198 420

Meetkerke 219 221 440

Nieuwmunster 200 221 421

Zuienkerke 724 705 1429

TOTAAL 1362 1345 2710

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING 
IN 2019

adopties 0

geboorten 23

erkenningen 6

huwelijksaangiften 12

huwelijken 10

echtscheidingen 10

sterfgevallen 23

nationaliteitswijzigingen 0

aankomsten 180

vertrekkers 186

ambtshalve schrappingen 11

interne mutaties 20

AANTAL BEWOONDE WONINGEN OP 01/01/2020

Houtave 173

Meetkerke 185

Nieuwmunster 186

Zuienkerke 608

TOTAAL 1152

INFORMATIE VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN 
Brugge en omstreken 

Verhuur Danneels 

www.verhuurdanneels.be 

0472/60 56 58 
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SAMEN GEZOND ETEN, DAT SMAAKT NAAR MEER!

Eén maal per maand wordt een dorpsrestaurant georganiseerd, 
telkens in een andere deelgemeente van Zuienkerke. Je 
eet samen met dorpsgenoten een lekkere maaltijd. Met het 
initiatief willen we het sociale contact in de deelgemeenten 
een duwtje in de rug geven en de levenskwaliteit verhogen.
Het menu is gezond en gevarieerd en bestaat uit soep, 
hoofdschotel, koffie en water à volonté. 

Wanneer en waar kan je komen eten?

24 februari: De Maere Houtave 
23 maart: De Bommel Nieuwmunster 
27 april: De Notelaar Zuienkerke 
25 mei: Sportcentrum Meetkerke
Telkens vanaf 11u30 tot 14u00.

Voor wie?

Alle inwoners van Zuienkerke

Hoe aanvragen?

Reserveren is noodzakelijk. Bel of mail ons, minstens een 
week vooraf, om je komst te bevestigen.
Wil je graag weten wat er op het menu staat?  
Menu beschikbaar in de eerste week van de maand.
Maximum 40 personen.
Is op de locatie geraken voor jou een probleem, vermeld het 
zeker bij de reservatie dan zoeken we voor jou een oplossing.

Kostprijs

Een middagmaal kost 10 euro. Hiervoor kan je contact betalen 
ter plaatse of achteraf via facturatie.

Wat meebrengen

Je goed humeur en je buren!

Info en reservatie

eva.verburgh@zuienkerke.be – 050 43 20 50

Het dorpsrestaurant

NIEUW!

TWEEDE PROCESNOTA OMSCHRIJFT 

VERDERE STAPPEN VOOR GRUP 

VENTILUS

De Vlaamse Regering nam op vrijdag 20 december 
2019 akte van de tweede procesnota over het 
hoogspanningsproject Ventilus. Er komt een bijkomende 
tussenstap in de procedure voor het Gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Op basis van de 
verzamelde reacties tijdens het inspraaktraject worden 
enkele bijkomende initiatieven gelanceerd die meer 
duiding en inzicht moeten geven rond de vragen die nog 
leven. Dit gebeurt onder andere rond de technologiekeuze, 
gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en 
waardevermindering van patrimonium. 

Dubbelcheck van technologiestudie

Een terugkomende vraag tijdens het inspraaktraject 
was de vraag in welke mate het technisch haalbaar is 
om het project ondergronds te realiseren. Het Vlaamse 
Departement Omgeving start een oefening op waarin 
vertegenwoordigers van gemeenten, omwonenden, 
middenveld en Elia, samen in dialoog gaan om de 
technologiekeuze in alle objectiviteit te dubbelchecken. 
Daarbij worden ze ondersteund door onafhankelijke 
experten aangeduid door de overheid. 

Er wordt ook een neutrale procesfacilitator aangeduid om 
de oefening te begeleiden en de ‘ingenieurs’-discussies 
toegankelijk en begrijpelijk te maken voor alle betrokken 
stakeholders.

Andere processen die worden opgestart

Tegelijk met de oefening rond de technologiekeuze worden 
enkele andere processen opgestart. Concreet zijn dit 
initiatieven rond gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers 
en waardevermindering van patrimonium. Rond het thema 
landbouw wordt wetenschappelijke kennis verzameld 
en aangevuld met praktijkervaring van landbouwers die 
onder een hoogspanningslijn wonen en werken. 

Een klankbordgroep van gezondheidsspecialisten stelt een 
begrijpelijk overzicht samen van alle wetenschappelijke 
kennis die rond het thema gezondheid in relatie tot 
hoogspanning opgebouwd is. En de natuurverenigingen 
Natagora en Natuurpunt werken aan een kaart om het 
risico op draadslachtoffers, dit zijn vogels die sterven 
omdat ze tegen een hoogspanningslijn vliegen, in kaart 
te brengen. Bovendien zal Elia haar vergoedingspolitiek 
aftoetsen bij enkele experten en opnieuw evalueren. 

Meer informatie? 

Wil je meer weten over het project Ventilus? Of de 
procesnota in detail lezen? Dat kan op www.ventilus.be. 
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OPENBARE PLAATSEN DIENEN NIET 

ALS HONDENTOILET!!

Er werd vastgesteld dat er regelmatig hondenpoep 
achtergelaten wordt op openbare plaatsen, en in het 
bijzonder op de begraafplaatsen.

Uit respect voor uw medemens, gelieve uw hond niet 
uit te laten op openbare plaatsen en zeker niet op onze 
begraafplaatsen. 

Indien uw hond toch zijn behoefte doet, ruim dit dan ook 
onmiddellijk en zorgvuldig op.

”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels

tea-room

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

(in juli en augustus enkel gesloten op maandag & dinsdag)

Kerkhofstraat 17, 8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

Openbare markten:
woe., zat.: Knokke - zon.: St. Michiels
donderdag: Wenduine
vrijdag: Gent

Verkoop in kaaswinkeltje:
Woensdag: 15 - 18 u.
Zaterdag: 15 - 18 u.

TECHNISCHE DIENST
EN LANDBOUW

GROEPSAANKOOP GROENE STROOM 

EN GAS

Wil jij besparen op je energiekosten? En wil je daarbij ook 
je steentje bijdragen aan het milieu? Dat kan! De provincie 
West-Vlaanderen organiseert voor het 9 de jaar op rij 
een groepsaankoop groene stroom en gas. Inschrijven is 
vrijblijvend en eenvoudig!

De provincie West-Vlaanderen biedt haar inwoners 
opnieuw de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan 
een groepsaankoop groene stroom en gas. Inschrijven kan 
voor elektriciteit en/of gas en is mogelijk voor iedereen 
met een leveringsadres in Vlaanderen. 

De provincie zorgt voor begeleiding vanaf de vrijblijvende 
inschrijving tot en met de overstap naar het voordelige 
groepsaankoopcontract. Ook de opzeg van je huidige 
energiecontract wordt volledig voor jou geregeld.

Vrijblijvend inschrijven kan tot en met 11 februari 2020 
via de website http://www.west-vlaanderen.be/
groepsaankoop.

Neem een jaarlijkse afrekening voor elektriciteit en/of gas 
bij de hand en schrijf je online in of bel 0800 18 711. 

Heb je geen toegang tot internet, dan helpt de gemeente 
je graag verder. 

Vanaf 03/12/2019 kan je terecht in het gemeentehuis 
,Kerkstraat 17 te Zuienkerke, elke dinsdag van 8:30 uur 
tot 11:30 uur.
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Kevin & Joke Grymonpon - Demaecker
Walram Romboudtstraat 2 - 8380 Lissewege

050 55 05 03
www.restaurantdepepermolen.be
Gesloten op dinsdag & woensdag

Feestzaal tot ± 45 personen
Gezellig tuinterras
like ons ook op 

Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

• De Statiesteenweg werd deels uitgebroken en 
gefundeerd alsook met nieuwe beton voorzien.
(Zuienkerke).

• De Kerkhofstraat werd volledig uitgebroken ,nieuwe 
fundering en 2 lagen asfalt. (Houtave).

Deze werken werden uitgevoerd door de firma Knockaert 
uit Zerkegem  

Het resultaat mag gezien worden ,de komende jaren 
zullen verschillende landbouwwegen aangepakt worden.  

Schepen openbare werken,

Wim Cools

OPENBARE WERKEN
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info@hotelbutler.be -   www.hotelbutler.be  -  www.facebook.com/hotelbutler - @hotel_butler 
Bart en Isabelle Degroote - Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A,  8377 Zuienkerke, Tel. 050/42.60.72.

Wij bieden U 16 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en wifi. Ontbijtbuffet met zicht op de polders.
1 - 2 - 3p kamers beschikbaar alsook ruime familiekamer.

Reserveer rechtstreeks via onze site. Fietsverhuur gans het jaar !
Zakenmensen, havenarbeiders of werkmannen welkom. Offerte op maat.

hotel Zuienkerke

Hardware en Software 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Traen 
Kapellestraat 30 
8377 HOUTAVE 
 

Gsm: 0475 55 29 15 
E-mail: info@hirosoft.be 
 

http://www.hirosoft.be 
 

Indien gewenst service bij u thuis. 

Wij staan in voor ondersteuning, onderhoud, 
herstelling en verkoop van hardware, 

software, netwerken, randapparaten, printers, 
enz. Mogelijkheid tot huren van PC, laptop, 
beamer... Aarzel niet om ons te contacteren 

voor meer info of demo. 

BLIJF DE COMPUTER DE BAAS 

Hirosoft voorziet vanaf nu ook de 
mogelijkheid om cursussen te volgen 

waardoor u nog meer uit uw pc zal halen. Dit 
kan bij ons, maar indien gewenst kan dit bij u 

thuis of in de firma. 
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CULTUUR

ZUIENKERKE

Theater Kleiem

Theater Kleiem vzw stelt voor : "TE LAAT" een tragiko-
medie van Pol Anrys.

Regisseur is Philippe De Merrisse.

Speeldata zijn :

vrijdag 21 en 28 februari 2020 om 20 uur
zaterdag 22 en 29 februari 2020 om 20 uur,
woensdag 26 februari 2020 om 20 uur,
zondag 23 februari 2020 om 16.30 u en 20 uur, 
zondag 1 maart 2020 om 16.30 u.

Opvoeringen gaan door in de Sint-Michielskerk van Zui-
enkerke.

Toneelgroep De Bommel  : Vierkerke Kiest, naar, 
Keizerskerke Kiest.

Een politieke komedie naar Luuk Hoedemaekers

Korte inhoud:

Adelin Delin is al tientallen jaren burgemeester van de 
gemeente Vierkerke (Keizerskerke). Zijn vrouw Annelies 
Dewolf vindt dat het nu “Tijd is voor verandering”. Samen 
met enkele gelijkgestemden richt ze een nieuwe partij op, 
het “Nieuw Idealistisch Samenwerkingsverbond”. Maar 
uiteraard komen ook binnen het “NIS” al snel de bekende 
inghrediënten van zowel oude als nieuwe politieke cultuur 
bovendrijven: opportunisme, jaloezie, postjesjagerij.....
enz..

“Vierkerke (Keizerskerke) Kiest”, bewijst dat een 
toneelstuk over dorpspolitiek niet noodzakelijk een hoge 
zuurtegraad moet hebben of druipen van sarcasme. 
Integendeel. “Vierkerke (Keizerskerke) Kiest” is een 
hilarische komedie, omdat personages en situaties 
iets over de top getekend zijn zodat het juist weer erg 
aangenaam wordt om naar politiek te kijken. Het is uit het 
leven gegrepen, maar uit welk leven???

Spelen mee:

Ramses Heydens
Ingrid Pyck
Sandy Boonefaes
Christine Hallaert
Katia Lambert
Kristof Laukens
Wendy Pinoy

Roderick Creyf
Bernard Lucker
Ann Florizoone

Regie:

Bernard Lucker

Speeldata:

04, 06, 07, 08, 11, 13 en 14 maart 2020 om 20 h, 
behalve op zondag 08 maart om 18 h.

Kaarten:

Enkel in voorverkoop aan €08,50 via info@de-bommelaar.
be of bel 0456/202471 of bij de spelers.

Kaartenverkoop vanaf 10 januari 2020. 
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CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE

PODIUMAANBOD:

LIJMEN – Grof Geschud

Met LIJMEN presenteert het Vlaams-Nederlands 
cabaretduo hun afstudeervoorstelling waarin ze het 
onvermogen om vast te houden en de angst om los te 
laten bevragen. In de huid van tientallen personages 
— van ridders tot perenvlaai, langs Plato en bejaarden — 
presenteren de piepjonge theatermakers een ontroerende 
en hilarische zoektocht naar de ander. In een regie van Raf 
Walschaerts [Kommil Foo] en Minou Bosua.

Zaterdag 15.02.2020 - 20:00
Cabaret – Jong Werk – Te ontdekken 

CC Blankenberge – Saveryszaal 
Abonnement € 8,50 – basis € 11 – jong volk € 7

Electro Acoustic Tour – Axelle Red

In maart 2019 stelde Axelle Red haar meest recente 
album EXIL voor. In een onverwachte combinatie van 
elektronische invloeden en akoestische instrumenten, 
schrijven Axelle en haar muzikanten wederom een 
soundtrack voor het leven. De Electro Acoustic Tour 
vertaalt Axelles tomeloze liefde voor muziek, zin voor het 
leven en haar altruïstische inzet voor een betere wereld. 

Vrijdag 21.02.2020 - 20:00 
Muziek – Straffe Madammen 

CC Blankenberge – Saveryszaal 
Abonnement € 25 – basis € 30 – jong volk € 23,50

Toernee Mondial on stage – Helene Blum & Harald 
Haugaard Band

Deense zangeres Helene Blum en violist Harald Haugaard 
geloven met hun folk band in het motto: “Traditie 
kan alleen in leven blijven als ze verder ontwikkeld en 
uitgedaagd wordt.” Blums heldere en fascinerende stem 
en Haugaards virtuoze spel vormen de drijvende kracht 
achter elk concert. Het experimentele timbre, intense 
samenspel en aanstekelijk spelplezier vormen de belofte 
op een bijzonder geslaagde avond.

Zaterdag 29.02.2020 -  20:00
Wereldmuziek – Straffe Madammen 

i.s.m. Toernee Mondial 
CC Blankenberge – Consciencezaal

Abonnement € 15 – basis € 17,50 – jong volk € 13,50

T.A.N.I.A. – Theater Malpertuis 

In haar eerste onewomanshow is Tania Van der Sanden 
bijzonder openhartig en genereus. Met het grootste 
gemak en een vakkundigheid die haar eigen is, laat Van 

der Sanden een waaier aan personages los op het publiek. 
Naarmate Van der Sanden in de voorstelling dichter bij 
zichzelf komt, wordt ook de traan onder de lach voelbaar.

Donderdag 05.03.2020 - 20:00
Theater – Straffe Madammen 

CC Blankenberge – Saveryszaal
Abonnement € 10 – basis € 12,50 – jong volk € 8,50

Stella, Ster van de Zee (6+) – FroeFroe & de 
Roovers 

Een visser en zijn vrouw vinden een kindje in hun netten. 
Niemand weet waar het vandaan komt. Ze beslissen om 
het te houden en noemen het Stella, Ster van de Zee. Dat 
Stella anders is dan andere kinderen, daar komen ze pas 
na een tijdje achter. Zal Stella kunnen blijven? Wil ze ook 
blijven? FroeFroe & de Roovers brengen een sprookje over 
eenzaamheid en je plaats zoeken in de grote wereld. 

Woensdag 25.03.2020 - 15:00
Theater – Familievoorstelling

Gratis workshop na afloop (inschrijven verplicht)
i.s.m. Gezinsbond Blankenberge

CC Blankenberge – Saveryszaal 
Kind (-18): € 5 - € 3 (leden gezinsbond) – Volwassene: € 

7 - € 5 (leden gezinsbond)

Compassie. De geschiedenis van het machi-
negeweer – NTGent & Milo Rau 

Milo Rau, baanbrekend theatermaker en artistiek directeur 
van stadstheater NTGent, reisde via vluchtelingenroutes 
door het Midden-Oosten en conflictgebieden in 
Congo. Daar sprak hij met hulpverleners, geestelijken, 
vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. Actrices Els 
Dottermans en Olga Mouak gaan in een dubbelmonoloog 
geen maatschappelijke vragen uit de weg en gidsen het 
publiek naar de grenzen. Van landen. Van medeleven. 

Vrijdag 27.03.2020 om 20:00 
Theater – Straffe Madammen

Inleiding om 19:15 

CC Blankenberge – Saveryszaal
Abonnement € 10 – basis € 12,50 – jong volk € 8,50 

Taal: NL – FR 

CURSUSAANBOD:

Koken met seizoensproducten

Koken met seizoensproducten is niet alleen goed voor 
het milieu en voor onze gezondheid. Het is bovendien erg 
lekker, want de producten zijn dan op hun best.

Patrick De Groote, traiteur en lesgever, biedt elk seizoen 
een nieuwe kookles aan. Telkens zet hij enkele typische 
seizoensproducten in de kijker: groenten en fruit, 
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granen, maar ook vlees en/of vis. Na elke sessie geniet 
je van een volwaardige maaltijd en krijg je alle recepten 
uitgeschreven mee naar huis.

Donderdag 12.03.2020 – 19:00 tot 22:00
Lentekookles. Asperges: de veelzijdigheid van het 

Belgische witte goud.
Locatie: Dienstencentrum De Bollaard, leskeuken en 

cafetaria (Koning Albert I-laan 112, 8370 Blankenberge)
Lesgever: Patrick De Groote

Kostprijs: € 30 per sessie
Organisatie Vormingplus Regio Brugge en CC 

Blankenberge

Zero waste – leven zonder afval

Onder het motto dat “onze planeet geen enkelingen 
nodig heeft die perfect zero waste leven, maar een 
massa mensen die zich bewust inspannen om hun plastic 
voetafdruk te verkleinen,” verzorgt Ann Dumon deze 
lezing over leven zonder afval. Ze gidst je langs de vele 
mogelijkheden om afval te vermijden, zonder aan comfort 
in te boeten. Minder verpakkingen, meer bewustzijn – 
want je hoeft geen diehard te zijn om je steentje bij te 
dragen en effectief het verschil te maken.

Locatie: Bibliotheek, Aula (Onderwijsstraat 17, 8370 
Blankenberge)

Spreker: Ann Dumon
Kostprijs: € 2 

Organisatie Vormingplus Regio Brugge en CC 
Blankenberge i.s.m. dienst Milieu Blankenberge en 

Bibliotheek Blankenberge

TENTOONSTELLING EXPORUIMTE DE MERIDIAAN

Expo 750 jaar Blankenberge

Het Lokaal Bestuur Blankenberge bestaat in 2020 exact 
750 jaar en dat zal gevierd worden! Blankenberge is een 
stad met een verhaal, een rijke geschiedenis. Er waren 
hoogtes, maar ook diepe dalen.

Wat er precies allemaal gebeurd is in deze lange 
geschiedenis kan je vanaf 11.01 ontdekken in De Meridiaan. 
In de trendy en moderne expo wandel je letterlijk door 
de geschiedenis van de stad. Je start in het jaar 1270 en 
eindigt in 2020. Leuk weetje: de expo is ook voor kids!

Binnenexpo:

De Meridiaan (Casinoplein z/n, 8370 Blankenberge)

11.01 > 27.09.2020
Open van woensdag t.e.m. zondag: 14:00 > 17:00

Gratis toegang

Buitenexpo:

Verschillende locaties in de stad.

22.02 > 31.12.2020

TENTOONSTELLING OUD STADHUIS

Onder de Rok. 

Ode aan de Blankenbergse vrouw.

Onder de rok is een rondreizend, sociaal-artistiek project 
van kunstenares Geertje Vangenechten over de kracht van 
het ‘feminiene’. Het project biedt een creatief platform, 
een safe haven waar vrouwen persoonlijke verhalen met 
elkaar kunnen uitwisselen om deze vervolgens in de vorm 
van geschreven, getekende, geborduurde of geknutselde 
fragmenten te vertalen op witte rokken. 

Er werd aan Blankenbergse vrouwen gevraagd om hun 
verhaal op de rokken te delen. Wat betekent het voor 
hun om vrouw te zijn? Ze vertellen over het opgroeien als 
meisje, over schoonheid, verdriet, verlangen, spiritualiteit 
en religie, vruchtbaarheid, moederschap, dromen … Het 
resultaat wordt gepresenteerd in het Oud Stadhuis vanaf 
zaterdag 11.01.2020. 

De expo gaat hand in hand met de expo van de lokale 
kunstenaars, die voor de gelegenheid ode brengt aan de 
Blankenbergse vrouw. Tal van lokale talenten zullen eigen 
werk presenteren geënt op en geïnspireerd door straffe 
vrouwenfiguren. 

Locatie: Oud Stadhuis (Kerstraat 41, 8370 Blankenberge), 
11.01 > 08.03.2020

Openingsuren: woensdag t.e.m. zondag: 14:00 > 17:00
Gratis toegang

Organisatie CC Blankenberge i.s.m. Geertje 
Vangenechten & lokale kunstenaars Blankenberge

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2020 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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BRUGGE

SCHEMERTIJD GRUUTHUSE VOOR BEWONERS ZUIENKERKE

Waneer
donderdag 20/02/2020

Hoe laat
rondleidingen exclusief voor inwoners van Zuienkerke om 
17.30 u, 18.00 u en 18.50 uur

Kostprijs
gratis

Waar
Gruuthusemuseum, Dijver 17c, 8000 Brugge

Inschrijven
voor 1 van de rondleidingen om 17.30 uur, 18.00 uur of 
18.50 uur
in het gemeentehuis, tel 050 43 20 50, cultuur@
zuienkerke.be voor 14/02/2020

Nodig
identiteitskaart, bij aanmelden aan de kassa in het 
museum

Schemertijd
Musea Brugge opent elke derde donderdag van de maand 
de deuren na sluitingstijd, telkens van 17.00 tot 21.00 
uur. Elke keer staat een andere locatie centraal. Het 
programma varieert: van rondleidingen, workshops of 
een streep muziek tot een bezoek aan de permanente 
collectie of een tijdelijke tentoonstelling in alle rust.
Op 20 februari is het Gruuthusemuseum aan de beurt. 
Na een renovatie van vijf jaar straalt het voormalig 
Bourgondisch stadspaleis als nooit tevoren.

Elektriciteit, sanitair, verwarming,
gyprocwanden en -plafonds, isolatie …

Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93

Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!
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ONDERWIJS

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL 
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Gemeente Zuienkerke zet Lieve Leenknecht en Nadine Van Renterghem in de bloemetjes

Op 29 november 2019 zette het gemeentebestuur van Zuienkerke 2 leerkrachten in de bloemetjes die in pensioen gingen: 
juf Lieve Leenknecht en juf Nadine Van Renterghem.

Juf Lieve startte haar carrière in het jaar 1989 in de gemeenteschool. 

Ze was een enthousiaste en dynamische persoon op Zuienkerkse bodem die een solide schoolbasis voor de gemeenteschool 
hielp opbouwen onder de vleugels van directeur Willy Martens.

Juf Lieve stond garant voor een warme, empathische persoonlijkheid, graag gezien en blijgezind. Voor iedereen had ze 
aandacht, een woordje over en haar geduld met de kleuters was kenmerkend.

Juf Nadine studeerde af in het jaar 1978 en startte in oktober 1979 als BTK lichamelijke opvoeding in onder andere de 
gemeenteschool in Zuienkerke.

Vanaf 1987 was ze voor enkele uren vastbenoemd en zo bouwde ze haar vaste benoeming stelselmatig op. 

Juf Nadine mag het volledig op haar palmares schrijven dat ze de sport op school op kaart heeft gezet. Ze slaagde erin 
om met discipline de kinderen aan het sporten te zetten. Ook kinderen die minder de sportmicrobe in zich hadden, kon ze 
motiveren om toch aan het bewegen te zetten.

Ze deed haar vak altijd met heel veel enthousiasme en liefde.
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In naam van het Gemeentebestuur worden jullie oprecht bedankt voor jullie jaren inzet en de school te helpen opbouwen 
tot waar ze nu is.

Geniet van jullie vrije tijd samen met jullie familie en vrienden!
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LERARENKAART

De lerarenkaarten 2020 zijn toegekomen in de bib 
van Zuienkerke voor alle leerkrachten woonachtig in 
Zuienkerke.

Tijdens de openingsuren van de bib, kan de kaart 
opgehaald worden.

• Woe : 17-19 uur
• Zat : 10-12 uur

Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuienkerke
tel. 050/42.45.45.

Onderhoud en herstellingen
alle merken.

Verkoop van nieuwe 
en tweedehands wagens.

Import US-cars en parts.

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur
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VVeerrkkeeeerr  eenn  vveeiilliigghheeiidd    

 

 

 

De respondenten geven aan om het (zwaar) doorgaand verkeer binnen de dorpskernen zoveel mogelijk 
te beperken. Hierbij wil men meer snelheidscontroles op landbouwvoertuigen en tijdens de schooluren.   

 
Het openbaar vervoer is beperkt. Het aanbod vindt men matig tot slecht. De lijnbus rijdt niet frequent.  



 

 
De meerderheid van de bevolking is voorstander voor het doven van de openbare verlichting. De 
burgers die matig tot slecht hebben aangeduid, geven als mening dat het doven van de openbare 
verlichting een onveilig gevoel geeft.  

 

Over de veiligheid van de fietspaden langs de gewestwegen is men grotendeels tevreden (65,9%). Uit 
de bevraging blijkt echter dat er twee fietspaden dringend onder handen moeten genomen worden;  

- Prins Leopoldstraat richting De Haan  
- Oostendse Steenweg naar Oostende  
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CCuullttuuuurr  eenn  vveerreenniiggiinnggsslleevveenn    

 

De meerderheid van de respondenten zouden het positief vinden als de kerken opengesteld zouden 
worden voor culturele activiteiten, hierbij rekening houdend met de eigenheid van de kerk.  

 

 

Uit de antwoorden kan men afleiden dat men voorstander is van het blijven investeren in een eigen 
bibliotheek. Doch geven sommige respondenten aan dat de kostprijs aan de hoge kant ligt.  

 



Het cultuuraanbod op de gemeenten ervaart men als goed. Suggesties geven aan om meer 
samenwerkingen aan te gaan of uit te breiden met buurgemeente, wat zorgt voor diversiteit binnen 
het aanbod.  

 

OOppeennbbaarree  wweerrkkeenn    
 

Over het algemeen is de burger tevreden met het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. 
Wat betreft de landbouwwegen zijn er wel verschillende opmerkingen over de slechte staat ervan 
veroorzaakt door zwaar landbouwverkeer en wordt gevraagd naar meer uitwijkplaatsen en snellere 
herstellingen. Er wordt ook gevraagd om regelmatiger de bermen te maaien.  

De fietspaden zouden regelmatiger onderhouden moeten worden en het  fietspad langs de 
Blankenbergse Steenweg is dringend aan  herstelling toe. Er is  vraag naar meer fietsverbindingen. 

Er wordt voorgesteld om een zebrapad aan te leggen op de Oostendse Steenweg t.h.v. toegang tot 
Houtave dorp. 

De verkeerssituatie aan de gemeenteschool vindt men  gevaarlijk voor fietsers. 

Men vraagt blijvende aandacht voor het  onderhoud en vernieuwing van de speelterreinen. 
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AAllggeemmeeeenn  bbeelleeiidd  eenn  ddiieennssttvveerrlleenniinngg    

 

 
De werking van de gemeentelijke diensten wordt over het algemeen positief geëvalueerd. Wel is er 
een vraag naar ruimere openingsuren voor de administratieve diensten. 

De werking van het OCMW is minder goed gekend.  

Wat betreft politie worden enkele vragen gesteld naar meer controle o.a. op illegaal vissen, snelheid 
van landbouwvoertuigen en in het algemeen meer patrouilleren.  

 



De meerderheid van de respondenten is absoluut geen voorstander van een fusie, maar is wel te 
vinden voor meer samenwerking waar nodig. In geval van een verplichte fusie zijn de meesten 
voorstander van fusie met een andere kleine gemeente.  

 

 

Op enkele opmerkingen na over te hoge belastingen vinden de meeste respondenten het financieel 
beleid van de gemeente goed tot zeer goed 
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IInnffoorrmmaattiiee  eenn  ccoommmmuunniiccaattiiee    
 

 

Uit bovenstaande cijfers kan geconcludeerd worden dat de bevolking de communicatie als positief 
ervaart. 

 

De burger wordt het liefst op de hoogte gebracht aan de hand van brieven of via het Poldermagazien. 
De suggesties geven verder aan om meer te investeren in de digitalisatie; vernieuwen van de website, 
e-mails, sociale media,…  



JJeeuuggdd  ((kkiinnddeerreenn  vvaannaaff  33  jjaaaarr  eenn  jjoonnggeerreenn  ttoott  1188  jjaaaarr))  

 

Er kan geconcludeerd worden dat er een algemene tevredenheid is over de activiteiten die de 
gemeente aanbiedt voor de jeugd (afgezien van de mensen die geen mening hebben).  

 

Gebruikers van de jeugdvoordeelpas en de jeugdvoordeelbonnen geven aan dat ze dit zeer goed tot 
goed vinden. Uit de suggesties blijkt echter dat niet iedereen op de hoogte is van de 
jeugdvoordeelpassen en – bonnen.  
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KKiinnddeerrooppvvaanngg  

 

De bevolking heeft een zeer goed tot goed gevoel bij het opvangaanbod binnen de gemeente. Men 
geeft aan dat de opstart van de nieuwe kinderopvang ‘de droomboom’ een meerwaarde is.  

 

Uit de cijfers blijkt dat men tevreden is over de organisatie van de gemeentelijke speelpleinwerking De 
Ploeters. Suggesties geven aan om meer in te zetten op het coachen van de animatoren.  



ZZoorrgg  eenn  ggeezzoonnddhheeiidd  

 

Het OCMW is minder goed bekend bij de meeste respondenten. 

 
De initiatieven rond gezonde levensstijl zijn minder goed gekend, men vraagt meer communicatie 
hierrond. 
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De dienstverlening m.b.t. senioren is minder goed gekend, in het bijzonder de thuiszorgpremie. 
Respondenten vragen om beter geïnformeerd te worden. 

Wat betreft de poetsdienst wordt door verschillende respondenten gewezen op het probleem dat bij 
ziekte van een poetshulp moeilijk vervanging wordt gevonden.  

SSppoorrtt  

 

De meningen over het sportaanbod binnen de gemeente is verdeeld. Men geeft aan om een ruimer 
aanbod te voorzien, dit eventueel in samenwerking met buurgemeenten. Het (gemeentelijk) 
sportaanbod is niet bij iedereen gekend.  



 

Uit de suggesties blijkt dat men nood heeft aan een grote accommodaties.  

 

SSeenniioorreenn  

Het merendeel van de senioren voelt zich goed in de gemeente. Wel vraagt men aandacht voor de  
voetpaden die er slecht bij liggen. 
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SSeenniioorreenn  

Het merendeel van de senioren voelt zich goed in de gemeente. Wel vraagt men aandacht voor de  
voetpaden die er slecht bij liggen. 

 

De respondenten vragen meer en ruimer aanbod activiteiten: zowel sport, cultuur, uitstappen en 
bezoeken die niet met fiets/ of wandelen zijn, vorming rond PC, tablet, smartphone. Daarnaast is er 
ook vraag naar activiteiten waar sociaal contact/ontmoeting centraal staat  (café/buurtwerking). 

Er wordt ook meer aandacht gevraagd voor 80- en 90+ers, voor de senior die minder actief en mobiel 
is en voor langdurig zieken: vraag naar aanbod die het sociaal isolement en vereenzaming tegengaat.  

OOnnddeerrwwiijjss  

 

Over het algemeen is men zeer tevreden over het gemeentelijke  busvervoer. Er zijn wel enkele 
opmerking dat dit voor beide netten zou moeten kunnen.  



 

De onderwijscheques en onderwijspremie zijn minder goed gekend.  

LLaannddbboouuww  
 

Er wordt gevraagd voor meer aandacht voor klimaat en milieu in het landbouwbeleid.  
• Het probleem van modder op de weg wordt aangegeven. Er is veel kritiek op de snelheid 

waarmee landbouwvoertuigen rijden en  er wordt voorgesteld om de Schoeringedreef te 
verharden om doorgaand landbouwverkeer rond de dorpskern te leiden. 
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Men vindt dat gemeente moet blijven inzetten op behoud van de landbouwgebieden. 

 
Het inzamelen van landbouwfolie vindt men positief. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MMiilliieeuu  
 

Men vraagt in het algemeen voor meer maatregelen en acties m.b.t. bestrijden van zwerfvuil, er 
wordt gesuggereerd om ook meer vuilnisbakken te plaatsen. 

Meerdere respondenten vragen het plaatsen van groencontainer voor tuin- en snoeiafval zoals in 
omliggende gemeenten.  

 
Men is in het algemeen heel tevreden over de gemeentelijke huisvuilophaling. 
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RRuuiimmtteelliijjkkee  oorrddeenniinngg  
 

 

 

 
Men vraagt opwaardering van het Lindenhof. 



Er wordt in het algemeen gepleit voor een maximaal behoud van open ruimte en groen. Het 
ontwikkelen van bouwgronden wil men zoveel mogelijk in de hoofdgemeente.   

HHaannddeell  ––  bbeeddrriijjvveenn  ––  hhoorreeccaa    

Heel wat respondenten vinden dat de gemeente de korte keten moet ondersteunen en hierin 
meer initiatief moet nemen.  
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TTooeerriissmmee  

 
Respondenten vinden dat nog meer mag geïnvesteerd worden in trage wegen en fietsverbindingen. 
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AKKERWINDE
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JEUGD

DE PLOETERS: KERSTFEEST 

Op maandag 23 december vond het Ploeter Kerstfeestje 
plaats in het Sportcentrum van Meetkerke. Kinderen 
konden samen met hun ouders, familie, vrienden,… 
genieten van een gezellige familienamiddag. Het 
ganse animatorenteam had enkele leuke Kerststandjes 
uitgewerkt waar de kinderen naar hartenlust konden 
knutselen, spelen,… Daarnaast konden de ouders, 
grootouders,… en kinderen genieten van heerlijke 
poffertjes en warme chocolademelk (mét slagroom). 
Mmm! En natuurlijk kwam de Kerstman op bezoek met 
heel wat lekkere en leuke cadeautjes. 

Daarnaast werden er ook drie winnaars gekozen uit de 
tekeningen van de kleurwedstrijd. Proficiat aan Bram, 
Juliette & Maitee! Jullie gingen naar huis met hele mooi 
prijzen.De Ploeters: Kerstfeest 

ACTIVITEITENKALENDER

DE AFGESTUDEERDEN VAN 

TECHNIEKACADEMIE 2019! 
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ENERGIETECHNIEKEN  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS

SANITAIR  •  VERWARMING  •  VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be

Nick Demaecker  
0478/97.22.68
nick@demabo.be
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SENIOREN

COMPUTERLESSEN OP MAAT VAN SENIOREN

Dankzij de tablet en vooral de smartphone vinden steeds meer senioren de weg naar het internet met zijn vele toepassingen. 
Een goede kennis over het gebruik en de mogelijkheden van je toestel is daarom onontbeerlijk. 

Je werkt al met een PC, Tablet, of Smartphone maar er is nog zoveel dat je zou willen leren? Of je moet nog helemaal 
vooraan beginnen. Geen nood, de lesgevers van Seniornet Vlaanderen staan klaar om je daarbij te helpen.

Dit voorjaar richt het gemeentebestuur lessen, voordrachten en workshops computer en nieuwe media in. Hieronder kan 
je het hele programma vinden:

24/01 9u – 12u Les 1 smartphone/tablet Android 14u – 17u Les 1 iPhone/iPad

31/01 9u – 12u Les 2 smartphone/tablet Android 14u – 17u Les 2 iPhone/iPad

07/02 9u – 12u Les 3 smartphone/tablet Android 14u – 17u Les 3 iPhone/iPad

14/02 9u – 12u Les 4 smartphone/tablet Android 14u – 17u Les 4 iPhone/iPad

02/03 14u – 17u Workshop WhatsApp

09/03 14u – 17u Workshop Zoeken op internet

16/03 14u – 17u Workshop Internet toepassingen

23/03 14u – 17u Workshop Wenskaart maken

30/03 14u – 17u Workshop Smartphone als GPS

20/04 14u30 – 16u30 Voordracht Online bankieren

27/04 14u – 17u Voordracht Sociale media

04/05 14u – 17u Workshop Facebook

11/05 14u – 17u Workshop Digitale foto’s

18/05 14u30 – 17u30 Voordracht Privacy & veiligheid

Voor wie: vanaf 55+

Kostprijs per les: 5 euro

Voor de lessenreeks en workshops is het noodzakelijk om een eigen toestel mee te nemen.

De plaatsen zijn beperkt, dus wees er snel bij. Inschrijven voor een workshop of voordracht kan ten laatste één week vooraf.

Wil je graag deelnemen maar is ter plaatse geraken een probleem, vermeld het zeker bij inschrijving dan zoeken we voor 
jou een oplossing.

Info en inschrijven
Dienst Senioren

Eva Verburgh – senioren@zuienkerke.be – 050 43 20 50

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2020 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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SPORT EN VRIJE TIJD

INITIATIELESSEN PILATES

Uit de evaluatie van de enquêtes blijkt dat er nog meer 
moet ingezet worden op het sportaanbod voor de 
inwoners.

Daarom willen we ook dit jaar een nieuwe sport 
introduceren. We starten met vijf initiatielessen Pilates. 
Bij voldoende interesse kunnen de lessen worden verder 
gezet.

Pilates is een trainingsmethode waarbij houding, 
stabiliteit, coördinatie, ademhaling en focus op lichaam 
en geest het uitgangspunt is. Het is een effectieve work-
out die spiergroepen tegelijk versterkt en rekt om een 
evenwichtig en soepel lichaam te krijgen.

Bij elke pilatesoefening zorg je ervoor dat je rug, buik en 
bekkenbodem aangespannen zijn. Elke beweging die je 
maakt, begint bij de kern van je lichaam. Een sterke kern 
geeft je met elke activiteit meer kracht en balans. De 
oefeningen beschermen je rug in het dagelijks leven en 
zorgen voor een goede houding.

Wanneer: 5, 12, 19, 26 maart en 2 april 2020 telkens van 
19u30 tot 20u30

Waar: Sportcentrum te Meetkerke
Deelname: 5 euro per les
Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

Sportdienst Zuienkerke
sportdienst@zuienkerke.be – 050 43 20 50

TURNEN

De lessen gaan dit najaar door op onderstaande data, 
telkens van 19 tot 20 uur in de gemeentelijke sportzaal: 

7/1, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 18/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 21/4, 
28/4

DANSPLATOO ZUIENKERKE

Ook dit jaar is Dansplatoo Zuienkerke terug actief. 

Op donderdag dansen jazz 1+2 in de Gemeenteschool.

YOGA

Op 8 januari start de nieuwe lessenreeks yoga in het 
sportcentrum van Meetkerke. Deze lessen worden 
gegeven door, mevrouw Chantal Vermeersch, een al meer 
dan 20 jaar ervaren lesgeefster. 

Data: 8/01, 15/01, 22/01, 29/01, 5/02, 12/02, 19/02, 4/03, 
11/03, 18/03, 25/03, 1/04, 22/04, 29/04, 6/05, 13/05, 
27/05, 3/06, 10/06, 17/06

Inschrijven vooraf is verplicht. Dit kan via sportdienst@
zuienkerke.be  of 050 43 20 50.

De bijdrage voor deze lessen bedraagt € 60,00. Na 
inschrijving zal u hiervoor een factuur ontvangen.

Praktische tips:

• Breng een yogamatje mee (eventueel badhanddoek en 
kussentje)

• Draag losse kledij

• Eet vooraf geen te zware maaltijd en eet best anderhalf 
uur vooraf

• Licht de leraar in bij een lichamelijk letsel of problemen

• Afgeraden in geval van zwangerschap

Meer info bij de sportdienst

Eva Verburgh - 050 43 20 – sportdienst@zuienkerke.be 
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BEWEGEN OP VERWIJZING HELPT 

INWONERS VAN BLANKENBERGE / 

ZUIENKERKE / DE HAAN MEER 

BEWEGEN 

Bewegen op verwijzing

Blankenberge / Zuienkerke / De Haan is gestart met 
het project ‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van 
het Vlaams Instituut Gezond Leven en met steun van 
de Vlaamse overheid. Dankzij dit project kunnen de 
huisartsen inwoners van Blankenberge / Zuienkerke / 
De Haan met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar 
een Bewegen Op Verwijzing-coach. Die coach helpt de 
doorverwezen patiënten om meer te bewegen. 

Bedoeling van ‘Bewegen Op 
Verwijzing’? De 'zittende' Vlaming 
met een gezondheidsrisico op 
doktersverwijzing aan het bewegen 
krijgen. De doorverwezen patiënten 
krijgen van de coach een beweegplan 
op maat: van een dagelijkse 
fietstocht naar het werk tot een 
wekelijks dans- of zwemuurtje in de 
buurt. De coach helpt hen op weg 
en motiveert hen. Ook de lokale 
sportverenigingen doen mee aan 
Bewegen Op Verwijzing.

Bedoeling is dat de deelnemer zijn 
weg naar een actiever leven op 
termijn zelfstandig kan verderzetten. 
Het aantal consultaties bij de coach 
bepaal je zelf. Er ligt een maximum 
op 7 uur individuele begeleiding. 

Dankzij Bewegen Op Verwijzing 
profiteert de deelnemer van heel 
lage tarieven. Je betaalt de coach 
maar 5 euro per kwartier voor een 
individuele sessie, en 1 euro per 
kwartier voor een groepssessie. 
Heeft de deelnemer recht op een 
verhoogde tegemoetkoming? Dan 
krijgt hij een extra korting.

Bewegen Op Verwijzing-coach

Blankenberge / Zuienkerke / De Haan heeft de stap 
gezet

Blankenberge / Zuienkerke / De Haan heeft, onder 
begeleiding van LOGO Brugge – Oostende een 
aanvraagdossier ingediend bij het Vlaams Instituut 
Gezond Leven. 

“In dat dossier heeft Blankenberge / Zuienkerke / De 
Haan aangegeven wie als coach aan de slag kan, hoe ze 

de huisartsen hierover zullen informeren en hoe ze dit 
initiatief ook voor iedereen toegankelijk zullen maken,” 
zegt Luc Lipkens, stafmedewerker bij het Vlaams 
Instituut Gezond Leven.

Voordelen

Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt na 
begeleiding. Bovendien heeft het project ook nog andere 
voordelen: je voelt je beter in je vel, je komt vaker naar 
buiten en je hebt meer sociaal contact. 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Volksgezondheid, 
Welzijn en Gezin: “Uit de evaluatie van de eerste projecten 
bleek dat de deelnemers erin slaagden om dagelijks meer 
te bewegen, ook zij die er anders heel moeilijk toe komen. 
Ik zou daarom Blankenberge / Zuienkerke / De Haan 
willen feliciteren met zijn engagement om Bewegen Op 

Verwijzing op te starten. Voldoende 
beweging draagt namelijk bij tot een 
goede gezondheid.”

Zuienkerke

Op dinsdag 3 maart om 14u30 
brengt het gemeentebestuur de 
theatervoorstelling “Dokter, ik 
beweeg weer” naar De Notelaar. Een 
humoristisch toneelstuk dat mensen 
met een verhoogd gezondheidsrisico 
aanspoort meer te bewegen. 

“Dokter, ik beweeg weer” 
is geschreven door De 
Letterhoutemse  Toneelgroep. Een 
ludiek toneelstuk voor en door 
senioren rond het  thema Bewegen 
Op Verwijzing.

Margriet, de vrouw des huizes, 
en Gerda haar vriendin, allebei 
actieve deelnemers aan “Bewegen Op 
Verwijzing” hebben het plan gesmeed 
om  Kamiel, de man van Margriet, 
die bijna niet meer uit de zetel komt, 
aan het bewegen te krijgen. Hiervoor 
hebben ze via de huisarts een beroep 
gedaan  op Roberto de Bewegen Op 
Verwijzingscoach. Ze stuiten echter 
op hevige  weerstand maar met 
veel geduld en doorzetting kunnen 

ze Kamiel overtuigen  om zijn motor opnieuw in gang te 
trekken.

Je kan er ook kennis maken met de bewegen op verwijzing-
coach.

Voor meer informatie:
www.bewegenopverwijzing.be

Sportdienst Zuienkerke
050 43 20 50

sportdienst@zuienkerke.be 
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BIB ZUIENKERKE SLUIT EVEN HAAR 

DEUREN

De bibliotheek van Zuienkerke gaat dicht voor de 
overschakeling naar het Vlaamse eengemaakt 
bibliotheeksysteem. Om die overstap in goede banen te 
leiden, is de bib gesloten van woensdag 25 maart tot en 
met zaterdag 4 april 2020.

Tijdens deze periode is het niet mogelijk om materialen te 
ontlenen, terug te brengen, te verlengen of te reserveren, 
ook niet via de online service Mijn Bibliotheek.

Extra uitleenfaciliteit

Vanaf eind februari kan je materialen ontlenen voor een 
langere uitleentermijn, zodat de vervaldatum niet tijdens 
de sluitingsperiode valt.

BIBLIOTHEEK41 STE MEETKERKSE MOERENTOCHT 

OP 19 APRIL 2020

Op zondag 19 april 2020 richt de Zuienkerkse sportraad zijn 
41ste wandeling in door het heringerichte natuurgebied 
De Meetkerkse Moeren. Dit is een gebied met unieke 
en mooie fauna en flora. Deze natuurwandeling trekt 
langs verkeersluwe wegen, mooie vergezichten en  
de gerestaureerde Poldermolen, die op de dag van 
de wandeling van binnen bezocht kan worden, de 
kapelletjes,en de twee idyllische dorpjes Meetkerke en 
Houtave. De afstanden zijn 7, 10,14,19 en 24 km.

Afstanden en parcours

De Zuienkerkse sportraad opteerde voor verschillende 
afstanden: nl 7 km voor diegenen die meer van een korte 
wandeling houden. Deze afstand gaat tot aan de molen, 
maar blijft grotendeels in de omgeving van Meetkerke. 
Voor de mindervaliden is er een aangepast parkoers 
gekozen van 7 km.

10 en 14 km trekken verder door de prachtige Moeren en 
bezoeken naast de molen, die op de dag van de wandeling 
te bezoeken is,  ook de eendenkooi in het laagste gebied 
van deze streek. 

En tenslotte de grotere afstanden; 19 en 24 km, trekken 
verder langs prachtige landelijke wegen  via de molen en 
eendenkooi door Houtave en verder langs het Hagebos.

Praktisch 

Start: Sportcomplex Meetkerke , Oude Molenweg 15 (nabij 
de kerk) Er is een ruime parking voorzien.

Bereikbaarheid:  Via E40 Brussel-Oostende , Afrit Brugge 
N31 (expresweg) of afrit De Haan, en dan marspijlen 
volgen tot in Meetkerke.

Met de trein of kusttram tot in Blankenberge en dan 
Belbus (059/56 52 56) tot halte Breugelhof te Meetkerke 
en dan nog 500 m naar de start aan de kerk.

Inschrijving:  van 8u00 tot 15u00

Afstanden: 7, 10,14,19 en 24 km. Mindervaliden 7 km

Deelname leden 1,5 €. Niet federatieleden 2,0 €. Kinderen 
kunnen gratis meewandelen.

Meer info Roger Deketelaere  0478/24 31 63 of Franky 
Goethals 0476/48 31 69, of op www.sportraadzuienkerke.
webnode.be 

Deze wandeling gaat door in samenwerking met 
het Zuienkerkse gemeentebestuur en wandelsport 
Vlaanderen VZW.
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NIEUWE AANWINSTEN 

JEUGD

Titel Auteur
Leesboeken
Het grote kleine monster Lammers, Pim

De kroketraket De Bel, Marc
De geest van de mummie De Braeckeleer, Nico
De kleine koning De Leeuw, Jan
James Hond en de Elfenban Elpers, Noëlla
De grote ontsnapping Masters, Mathilda

Silas en de wolf Noort, Selma
De lantaarnaansteker Sax, Aline
De amulet van de elfenkon Stilton, Geronimo
Een boef in het bos Vanden Heede, Sylvia

De beer naar Wammerswald Boonen, Stefan
Het mysterieuze horloge v Morosinotto, Davide
Alles komt goed, altijd Vereecken, Kathleen

Het verloren galjoen Vandevelde, Johan

Zeg iets! De Pelseneer, Reine
Duivelskruid De Sterck, Marita

Titel Auteur
Strips
De kinderen van de Vesuvi Chaillet, Gilles

Titel Auteur
Weetboeken
Kat en Vis Clark, Alain
Dag Sinterklaas voorleesb Matthysen, Hugo

Guinness world records

Een dagje met Elmer MacKee, David
Kleine August Boonen, Stefan
Suzie gaat tekenen Robben, Jaap

VOLWASSENEN

Titel Auteur
FICTIE
De kleine getuige Hoffman, Jilliane
Nachten in New York Morgan, Sarah
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20-JARIG BESTAAN BILJARTCLUB 2000

Naar jaarlijkse traditie huldigde Biljartclub 2000 in januari 
haar kampioen van het afgelopen speeljaar. Proficiat 
Roger !

Wegens het 20-jarig bestaan van de club werd het een 
extra feestviering.  

Een speciaal dankwoordje werd gericht aan Joris Weyts, 
die de opstart van de club ten volle steunde en mee mo-
gelijk maakte.

De leden, ex-leden en sympathisanten mochten aan-
schuiven voor een “moorddiner”.  Tussen de verschillende 

gangen door werden ze vergast op de toneelvoorstelling 
“De wake van de waarheid”.  De gasten konden zich mee 
verdiepen in een vijf jaar oude verdwijningszaak en mee-
zoeken naar de moordenaar.  De spelers brachten de zaal 
in (kad)astrale sferen.  Even was er opschudding toen de 
vermeende vermoorde Valerio schijnbaar bezit had geno-
men van een ex-biljartlid, maar dat bleek vals alarm.

Naar het einde van het diner raakte de zaak opgelost en 
kon iedereen nog een danspasje wagen op de tonen van 
dj Arne.

Bestuur Biljartclub 2000

NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE VRIENDENKRING VAN DE BLOEDGEVERS 

TE ZUIENKERKE

We zijn ondertussen weeral aan een nieuw jaar begonnen. 
Dus de feestdagen liggen al een tijd achter ons en we zijn 
al wat terug op ons gewone dagdagelijks ritme terug ge-
vallen.

We zijn wel al reeds eind januari, zelfs begin februari, 
maar het bestuur van de Koninklijke Vriendenkring van de 
Bloedgevers van Zuienkerke, wenst alvast nog een geluk-
kig, voorspoedig, en vooral een gezond 2020 toe, aan alle 
donoren, hun familie en vrienden.

Deze nieuwjaarswensen konden we reeds persoonlijk aan 
heel wat donoren over maken op de Nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Zuienkerke op zaterdag 4 januari. 

Ook dit jaar hebben we als bestuur, zoals reeds een aantal 
jaren, terug de stand van de frieten bemand. 

Wij danken daarbij terug Andrea en Roger De Craemer 
voor hun bereidwillige medewerking aan de organisatie 
ervan. 

Op de vorige bloedcollecte van 3 december hadden we 74 
donoren, en kreeg iedere donor een Sinterklaas attentie 
van het Rode Kruis.

Wij hadden dit jaar vanuit de Vriendenkring van de bloed-

gevers Zuienkerke tevens ook een mooi eindejaarge-
schenk voorzien. We kozen ervoor om elke donor 2 frigo 
bewaardozen (kaas en hesp) te schenken.

Ondertussen zijn we ook met de voorbereiding bezig van 
het  jaarlijks souper waarop de huldiging van de verdien-
stelijke leden zal plaats vinden. 

Dit souper gaat door op zaterdag 28 maart 2020 om 
19u00, en dit voor de tweede maal in “De Grote Stove” 
(Nieuwe Steenweg 140) te Zuienkerke.

We zullen uiteraard nog iedereen daarover binnenkort een 
uitnodiging bezorgen. 

Indien je er zeker wil bij zijn, kan je ook inschrijven en een 
mail zenden naar arnold.vaneeghem@telenet.be  of vic-
tor.demaecker@skynet.be  of claragoed@hotmail.be.

Onze volgende bloedcollecte gaat door op dinsdag 31 
maart in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15 tot 
19u45.

We zouden toch graag terug heel wat donoren wensen te 
verwelkomen.

Breng daarom alvast familie, buren en vrienden mee, 
want bij ons kan je na de bloedgifte nog een gezellige bab-
bel maken terwijl je een drankje kan  nuttigen dat door de 
Vriendenkring van de Bloedgevers van Zuienkerke wordt 
aangeboden.

Arnold Van Eeghem - secretaris
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SOCIAAL BELEID

MINIMALE LEVERING VIA AARDGASBUDGETMETER

VAN 01/12/2019 TOT EN MET 31/03/2020

Personen die in de winterperiode onvoldoende geld hebben om hun 
budgetmeter voor aardgas op te laden om zich te kunnen verwarmen, 
kunnen bij het OCMW een aanvraag doen om een minimale hoeveelheid 
aardgas ter beschikking te krijgen.

Als uit het sociaal onderzoek van de sociale dienst van het OCMW blijkt dat 
U behoeftig bent, kan men beslissen om in de winterperiode een bepaald 
bedrag op uw budgetmeterkaart voor aardgas op te laden. 

Afhankelijk van uw financiële situatie kan het OCMW het toegekende 
bedrag van u geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Waar en wanneer aanvragen?

U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.

Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee: identiteitskaart, budgetmeterkaart aardgas, bewijs van uw huidig 
gezinsinkomen (rekeninguittreksel, recente loonfiche, ….) en uw (vaste) uitgaven (huur,…).

Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

SOCIALE TEGEMOETKOMING: GRATIS VUILNISZAKKEN

Naargelang de individuele situatie (groot gezin, alleenstaande) kan u recht hebben op 1 pak grote vuilniszakken of 2 
pakken kleine vuilniszakken per jaar voor het ophalen van het gewoon huisvuil.

Voorwaarden:
Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Zuienkerke en behoren tot één van onderstaande 
categorieën:
1 zwaar zorgbehoevende personen in de thuiszorg die in aanmerking komen in het 
 kader van de zorgverzekering voor tussenkomst van professionele zorg;
2 personen die incontinent zijn of een stoma hebben;
3 personen die reeds drie maanden in budgetbeheer zijn bij het OCMW Zuienkerke;
4 personen die reeds zes maanden (aaneensluitend) recht hebben op leefloon van het 
 OCMW Zuienkerke.

Aanvraag:
Indien u onder categorie 1 behoort, brengt u een erkenningsattest van de zorgkas binnen. Voor categorie 2 is het 
voldoende als u een attest van de arts binnen brengt.

De gratis huisvuilzakken dienen door de rechthebbende te worden opgehaald bij de sociale dienst van het OCMW.  Bij 
mobiliteitsproblemen kan er telefonisch een afspraak gemaakt worden zodat de huisvuilzakken door de maatschappelijk 
assistente aan huis kunnen worden geleverd.

Meer info: Sociale dienst van het OCMW Zuienkerke
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98
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DE HUURWAARBORGLENING VAN HET VLAAMS WONINGFONDS

Het Vlaams Woningfonds verstrekt sinds 2019 
huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg 
zouden kunnen betalen bij het huren van een woning/
appartement.

Aan welke voorwaarden moet je als aanvrager 
voldoen?

1 Je moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of 
op een referentieadres.

2 Je geïndexeerde inkomen mag de hieronder 
vastgestelde grenzen niet overschrijden:

 • voor een alleenstaande zonder personen ten laste1 : 
30 591 EUR;

 • voor een alleenstaande persoon met een handicap die 
geen andere personen ten laste1 heeft: 33 445 EUR;

 • voor alle anderen: 45 883 EUR te vermeerderen 
met 2 857 EUR per persoon ten laste1 (een ernstig 
gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste).

3  Je huurwoning/appartement:
 • moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest
 • moet als hoofdverblijfplaats dienen
 • mag geen sociale huurwoning zijn (tenzij de woning 

wordt onderverhuurd door een sociaal verhuurkantoor)

4 Je mag:
 • geen woning of bouwgrond: 
 • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben;
 • hebben die volledig of gedeeltelijk in erfpacht of 

opstal is gegeven;
 • volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik hebben 

gegeven.
 • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, 

opstal of vruchtgebruik hebben op een woning of 
bouwgrond.

In afwijking hiervan kom je toch in aanmerking voor een 
huurwaarborglening indien je
 • samen met je partner of ex-partner:
 • een woning of bouwgrond volledig in volle 

eigendom hebt, maar je partner of ex-partner de 
huurovereenkomst niet mee ondertekent;

 • een woning of bouwgrond volledig in erfpacht, opstal 
of vruchtgebruik hebt gegeven, maar je partner of ex-
partner de huurovereenkomst niet mee ondertekent;

 • een volledig recht van erfpacht, opstal of 
vruchtgebruik hebt op een woning of bouwgrond, 
maar je partner of ex-partner de huurovereenkomst 
niet mee ondertekent;

 • een woning of bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in 
volle eigendom hebt verworven;

 • een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op 
een woning of bouwgrond gedeeltelijk ten kosteloze 
titel hebt verworven;

 • een woning of bouwgrond waarop een recht 
van erfpacht of opstal is gegeven gedeeltelijk ten 
kosteloze titel hebt verworven.

5. Je mag geen betalingsachterstand hebben bij een 
andere lopende lening.

6. De ondertekening van de huurovereenkomst mag 
maximaal 3 maanden geleden zijn op het ogenblik van 
de aanvraag.

Indien je nog geen huurcontract hebt, kan je een 
principiële toelating tot de huurwaarborglening vragen. 
Daarbij wordt - nadat je aanvraag volledig is - binnen 
de 10 werkdagen nagegaan of je voldoet aan de 
toekenningsvoorwaarden met uitzondering van diegenen 
die betrekking hebben op de huurovereenkomst zelf. 
Indien je dergelijke principiële toelating verkrijgt, 
kan je binnen maximum drie maanden je aanvraag 
vervolledigen en zal het Vlaams Woningfonds vervolgens 
binnen de drie werkdagen nagaan of je voldoet aan 
de toekenningsvoorwaarden met betrekking tot de 
huurovereenkomst zelf.

Kenmerken huurwaarborglening

De huurwaarborglening:
 • mag nooit meer bedragen dan het bedrag van de 

huurwaarborg bepaald in de huurovereenkomst 
en vastgesteld overeenkomstig het Vlaams 
Woninghuurdecreet;

 • het bedrag is afhankelijk van het aantal personen ten 
laste

De huurwaarborglening is renteloos. De duur van de 
huurwaarborglening is vastgesteld op 24 maanden.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt door een ingevuld en ondertekend 
aanvraagformulier inclusief de verplichte bijlagen over te 
maken aan het Vlaams Woningfonds. Elke persoon die 
de huurovereenkomst ondertekent of zal ondertekenen 
dient het aanvraagformulier inclusief de verplichte 
bijlagen in te vullen en te ondertekenen.
Beoordeling volledigheid aanvraag door het Vlaams 
Woningfonds binnen 2 werkdagen na ontvangst van het 
aanvraagformulier. Het Vlaams Woningfonds beoordeelt 
uiterlijk binnen tien werkdagen nadat je aanvraag 
volledig is of je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Meer info over de huurwaarborglening is te vinden 
via de website http://www.vlaamswoningfonds.
be . Contactname is mogelijk via hwlwvl@
vlaamswoningfonds.be. Tel. 051 43 19 45. Adres: 
Individueel verminderd tarief kinderopvang
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INDIVIDUEEL VERMINDERD TARIEF 

KINDEROPVANG

Ouders met een beperkt budget die gebruik maken van een 
opvangvoorziening voor hun kinderen en die een dagprijs 
betalen volgens het inkomstentarief van Kind en Gezin, 
kunnen een individueel verminderd tarief aanvragen bij 
het OCMW Zuienkerke.

Het OCMW kan dan beslissen om ouders die zich bevinden 
in een financieel moeilijke situatie een OCMW-tarief toe 
te kennen. Het OCMW kan een ouder ofwel:
• het recht geven op een OCMW-tarief dat slechts de 

helft is van het tarief op hun attest met inkomenstarief 
en kindcode, met een minimum van 5,32 euro.

• het recht geven op het standaard minimumtarief van 
5,32 euro.

• het recht geven op het laagst mogelijke tarief, dit 
bedraagt 1,67 euro

Wat moet je doen om het individueel verminderd tarief 
aan te vragen?

Stap 1:  Je vraagt een attest inkomenstarief aan op mijn.
kindengezin.be (ID-reader nodig) of via de 

 Kind en Gezin-lijn (078 150 100). 
Stap 2: Indien het inkomenstarief (bepaald door Kind en 

Gezin) financieel niet haalbaar is voor je, kan
 je contact opnemen met de sociale dienst van het 

OCMW Zuienkerke.
Stap 3: er gebeurd een sociaal -en financieel onderzoeken 

en de sociale dienst bekijkt of een
  individueel verminderd tarief mogelijk is voor jou 

situatie.
Stap 4: De aanvraag wordt ofwel goedgekeurd of 

afgekeurd door het OCMW. Het OCMW geeft deze
  beslissing door aan Kind en Gezin.
Stap 5: Kind en Gezin maakt na goedkeuring een attest op 

met het toegekende tarief. Dit wordt dan
  door jou aan de kinderopvang bezorgd.

Welke documenten moet je zeker meebrengen naar de 
sociale dienst van het OCMW Zuienkerke?

- Huidig attest inkomenstarief Kind en Gezin
- Identiteitskaart 
- Bewijzen van inkomsten, uitgaven, schulden,..
- rekeninguittreksels met inkomsten en uitgaven van de 
laatste 3 maanden

Meer info: Sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, 
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98, sociale.
dienst@ocmw-zuienkerke.be

WELZIJN EN GEZONDHEID

Rookmelders zijn verplicht in woningen om conform te 
zijn

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. 
Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van 
slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich 
razendsnel. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het 
risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders 
vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende 
bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom 
verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van 
rookmelders in (huur)woningen.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt 
moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal 
verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 
januari 2020 gelden deze verplichtingen voor alle Vlaamse 
woningen.

Meer informatie : https://www.vlaanderen.be/
rookmelders-verplicht-in-woningen-huurwoningen-en-

kamers

TOURNÉE MINÉRALE: EEN MAAND 

ZONDER ALCOHOL

Tournée Minérale komt terug 
voor een vierde editie! Elk 
jaar nemen er ongeveer 1 op 5 
volwassen Belgen deel aan dit 
initiatief van De DrugLijn en 

Stichting tegen Kanker. Een onvoorstelbaar grote groep! 
‘Tournée Minérale’ gaat dus op dat elan verder en roept 
alle Belgen op om in februari 2020, voor het eerst of 
opnieuw, een maand ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.

Tournée Minérale zet in op teams

Nieuw dit jaar is dat er sterk ingezet wordt op teams. 
Organisaties, bedrijven, verenigingen, sportclubs, 
horecazaken … kunnen hun werknemers, klanten, 
leden en partners uitdagen om allemaal samen mee te 
doen met de Tournée. Want samen sta je sterk! Je kan 
elkaar aanmoedigen, ervaringen vergelijken en ideeën 
voor alternatieven uitwisselen. Zo wordt de uitdaging 
niet alleen makkelijker, maar ook leuker. Wie een 
team wil aanmaken, kan een gratis toolbox met tips 
en bekendmakingsmateriaal aanvragen op materiaal.
tourneeminerale.be .
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Minérale Bars en Resto’s maken van februari een feest

Ook de horecasector springt op de kar. Een aantal bars 
en restaurants zorgt tijdens de campagne voor een 
aantrekkelijk alcoholvrij aanbod, en organiseert ook allerlei 
Tournée Minérale-initiatieven. Horecazaken kunnen 
daarvoor een toolbox bestellen via de bovenstaande link. 
Die bars en restaurants verschijnen dan ook automatisch 
op een interactieve kaart op de website. Zo weten de 
deelnemers waar ze in februari alcoholvrij op hun wenken 
bediend kunnen worden.

Alcohol: geen onschuldig product

Voor de deelnemers zelf blijft de boodschap onveranderd. 
Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten, voor 
velen maakt het deel uit van de routine. Toch zijn er heel 
wat risico’s verbonden aan alcohol, en niet alleen voor 
de problematische gebruikers. Alcohol heeft invloed 
op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen 
met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Van 
de relatief onschuldige kater tot heel wat ernstigere 
gezondheidsklachten, zoals slaapproblemen, hartklachten, 
leveraandoeningen en kanker. Daarnaast kan alcohol voor 
heel wat moeilijkheden zorgen in het verkeer, op het werk, 
in relaties, …

Op je gezondheid

Met Tournée Minérale krijgt je lichaam de tijd om te 
recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. En 
daar zijn voordelen aan verbonden: sommige mensen 
slapen beter, anderen hebben meer energie, je werkt 
ermee aan een gezonder gewicht, … Veel deelnemers 

voelen zich gewoon beter in hun vel.

Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 
2020 geen alcohol. Je zal zien dat je je ook 
zonder perfect kan amuseren. Meer info en 
inschrijven kan via www.tourneeminerale.
be .

WOON GEZOND, KIES BEWUST!

Hou je huis gezond. Kies bewust!

Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn 
dan de lucht buiten? Zonder dat je het soms weet, vervuil 
je de lucht binnen door allerlei producten te gebruiken of 
door nieuwe materialen in huis te halen. Dit kan ongezond 
zijn voor jouw en je huisgenoten. Gelukkig kan je daar 
zelf gemakkelijk iets aan doen! Vermijd oorzaken van 
vervuiling in je woning of neem ze weg!

Kies bewust, klus en (ver)bouw gezond en verlucht je 
woning voldoende. Zo zorg je ervoor dat jouw woning een 
gezonde woning wordt en blijft!

Bekijk, kies en koop gezonder

• Steeds meer mensen beseffen hoe belangrijk etiketten 
op producten zijn. Lees het etiket en zorg dat je goed 
weet wat het wil zeggen: volg je de gebruiksaanwijzing 
goed, dan kan je écht heel veel gezondheidsrisico’s 
vermijden!

• Kies best voor schoonmaakproducten zonder 
gevarensymbool. Zo vermijd je nog gemakkelijker dat jij 
of je huisgenoten producten verkeerd gebruiken.

• Spuitbussen vernevelen producten in fijne druppeltjes 
die je gemakkelijker kan inademen. Dit kan heel 
ongezond zijn. Geef de voorkeur aan producten die je 
niet moet spuiten.

• Heb je last van onaangename geurtjes in huis? Verberg 
ze niet gewoon met producten zoals luchtverfrissers 
maar verlucht je woning extra. Zoek de bron van die 
onaangename geurtjes en pak deze aan.

• Heb je een kachel of open haard? Kies dan altijd voor 
droog, onbehandeld hout. Zo zorg je ervoor dat er 
minder schadelijke stoffen vrijkomen bij de verbranding.

Klus gezond
• Of het nu gaat om een verfbeurt of een opknapwerkje, 

denk even over wat je in huis haalt: lees de 
gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen van 
producten en materialen.

• Voer ongezonde stoffen af door extra te verluchten.
• Draag indien nodig beschermende kledij zoals een 

veiligheidsbril, mondmasker… en volg altijd de 
instructies in de gebruiksaanwijzing. Zo bestaan 
er verschillende soorten mondmaskers, waarvan 
sommige dienen om groot stof tegen te houden, 
andere beschermen je tegen kleiner en nog ongezonder 
stof of tegen chemische dampen.

(Ver)bouw gezond

Bespreek gezond wonen met je architect en aannemer: hoe 
is gezondheid in je bouw- of renovatieproject opgenomen? 
Heb je genoeg aandacht voor gezonde ventilatie, isolatie 
en klimaatbestending (ver)bouwen? Deze bepalen voor 
een groot stuk of je de luchtkwaliteit en temperatuur in 
je woning gezond kan houden. Pak je dit goed aan, dan 
leg je de basis van een jarenlange bescherming van jouw 
gezondheid en die van je gezin!

Ook na een grondige renovatie of bouwen raden we 
aan gedurende lange tijd extra te verluchten om het 
bouwvocht (uit metselwerk, plakwerk,…) en andere 
stoffen uit bouwmaterialen naar buiten af te voeren.

Op zoek naar meer info? Neem een kijkje op www.
gezondbinnen.be en www.bouwgezond.be.

Extra info:

• Bronnen:
  - www.gezondbinnen.be
 -  www.bouwgezond.be
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Stationsstraat 33 • 8420 De Haan • 059/23.33.23
de.haan@immo-belgium.be

Franchommelaan 72 • 8370 Blankenberge • 050/42.70.80
blankenberge@immo-belgium.be

MEER DAN 35 JAAR ERVARING
IN IMMOBILIËN

Wij zijn steeds op zoek naar huizen, villa’s, fermettes, appartementen
en bouwgronden Te Koop en Te Huur.

Daar onze kantoren zich in toeristisch drukke badplaatsen bevinden hebben wij veel vraag, 
niet alleen van toeristen, maar ook van de plaatselijke bevolking, 

naar verschillende types van eigendommen.

Wij bieden U:

• de jarenlange ervaring van een dynamisch team •
• meer dan 2000 referentieverkopen •

• een up-to-date kennis van de vastgoedmarkt •
• samenstelling van een volledig verkoopsdossier

(inbegrepen alle wettelijke keuringen) •
• een druk bezochte website (www.immo-belgium.be) •

 • wekelijks publicitieit in de regionale pers •
• begeleiding, zowel van koper als verkoper, tot bij de notaris •

Hebt U een eigendom dat U wenst te verkopen?
Aarzel dan niet en geef ons vandaag nog een seintje.

Zoals reeds eerder gezegd komen wij volledig vrijblijvend ter plaatse.

Als u beslist de verkoop van uw eigendom aan ons toe te vertrouwen verzekeren wij u ook:

 • dat U slechts commissieloon betaalt als het eigendom daadwerkelijk wordt verkocht.
• dat er, naast het commissieloon, geen bijkomende kosten verschuldigd zijn.

• U betaalt het commissieloon slechts bij het verlijden der notariële akte.
• Wij houden het commissieloon niet af van het voorschot!
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VERWARMEN OP HOUT? HOE KAN HET

GOEDKOPER ÉN GEZONDER?

Er zijn heel wat soorten toestellen op de markt, waarvan de 
één efficiënter is dan de ander. In de Vlaamse woningen zijn 
ook nog heel wat oudere toestellen aanwezig die niet altijd 
zo efficiënt werken. Hoe efficiënter je toestel, hoe beter je 
verbranding is. Dan haal je dus meer energie uit dezelfde 
hoeveelheid brandstof, dus stook je dus goedkoper én 
breng je meteen ook veel minder ongezonde stoffen in de 
buitenlucht. Goedkoper en gezonder stoken start dus bij een 
goed toestel. Maar niet alleen je soort toestel bepaalt hoe 
efficiënt je verwarmt, maar ook het soort en de kwaliteit 
van je brandstof en hoe je deze stookt.

Voor je begint: je toestel kiezen en laten installeren
Oudere toestellen, bijvoorbeeld tweedehands-toestellen, 
bieden je geen enkele garantie dat je een efficiënt of zelfs 
veilig toestel hebt. Vraag bij de aankoop van een toestel 
advies aan één, maar liefst meerdere professionals. Koop 
je bijvoorbeeld een toestel met té groot vermogen voor 
de ruimte die het moet verwarmen, dan zal je je toestel 
vaak op een té lage stand zetten, en dus niet efficiënt 
verbranden. Vraag goed na hoe je het toestel en de 
installatie moet onderhouden om veilig, gezond en in orde 
met de wetgeving te blijven.
Vergeet ook niet dat hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe 
minder extra verwarming nodig is. Hou bij het isoleren ook 
altijd rekening met ventilatie en verluchting om je woning 
en jezelf gezond te houden!

Je brandstof kiezen
Je kan kiezen om zelf je brandhout te verwerken vanaf 
de boom of om je brandhout eerder kant-en-klaar aan te 
kopen. Een goede brandhouthandelaar kan je garanties 
geven over de kwaliteit en het vochtgehalte van het 
brandhout.
Stook enkel met voldoende droog hout. Zo krijg je een 
véél hoger rendement, is je vuur veel gemakkelijker aan 
te maken en krijg je veel minder rook en ongezonde 
stoffen in de lucht (denk aan je buren!). Ook je risico op 
schoorsteenbrand vermindert.
Brandhout (‘stukhout’) moet gemiddeld twee jaar drogen. 
Droog hout herken je aan de galm als je twee stukken 
tegen elkaar slaat. Vochtig hout klinkt dof.
Efficiënt, veilig én gezond stoken, kan je alleen met droog 
stukhout en onbehandeld houtafval. Zaagsel, krullen, 
schaafsel, stof en spanen mogen niet. Houtmateriaal of 
–afval waarvan je niet zeker weet of het niet behandeld 
is, kan en mag je niet gebruiken. MDF, triplex, OSB … 
zijn gemaakt van verlijmd houtstof of houtschilfers en 
bevatten sowieso extra chemische stoffen. De kleur 
van houtachtig materiaal alleen zegt je ook nog niets: 
er bestaan ook heel wat kleurloze producten om hout te 
beschermen tegen schimmel, ongedierte,… Als je deze 
producten verbrandt, zorgt dit opnieuw voor een hoger 

risico op schouwbrand en veel meer ongezonde stoffen in 
de lucht rond je woning.

Stoken bij windstil weer, mist, ‘temperatuursinversie’?
Hou rekening met mist, windstil weer en 
‘temperatuursinversie’. Bij dit laatste is, in tegenstelling 
tot normaal, de lucht boven je huis iets warmer dan 
aan de grond. Het weerbericht informeert je hierover. 
Bij deze weersomstandigheden vermindert de trek in je 
schoorsteen en blijft de rook hangen rond je woning en bij 
de buren! Zo vergroot je het risico op geur- en rookhinder 
voor je buren sterk, maar ook het risico op CO-vergiftiging 
in je eigen woning. Sommige gemeenten verbieden dan 
ook het stoken op zulke dagen. Vraag dit zeker na bij de 
milieudienst van je stad of gemeente!
Het stoken zelf
Omdat niet elk toestel op precies dezelfde manier werkt, 
moet je zeker altijd de gebruiksaanwijzing van je toestel 
lezen en opvolgen!
Maak je vuur slim aan, dan moet je veel minder brandhout 
gebruiken. Stook in opeenvolgende perioden: voeg steeds 
meerdere stukken brandhout ineens toe en laat bijna 
volledig opbranden vooraleer opnieuw te laden. Zo zal je 
minder hout verspillen.
Denk op voorhand hoe lang je wil dat je vuur brandt: voeg 
liever minder brandhout toe dan het vuur te moeten 
“smoren”. Een smeulend vuur geeft CO en meer rook!
Zet de luchttoevoer van je kachel of allesbrander niet de 
hele tijd volledig open, maar alleen bij de start. Vanaf dat 
je vuur goed brandt, verminder je de luchttoevoer een 
beetje. Let erop dat de vlammen niet kleiner worden. 
Zuigt de kachel te veel zuurstof aan, dan brandt het hout 
te fel en krijgt het niet de tijd om volledig te verbranden. 
De schoorsteen zal ook vonken aanzuigen. Krijgt het vuur 
te weinig zuurstof, dan bevat de rook meer roetdeeltjes 
en andere gevaarlijke stoffen, zoals koolstofmonoxide 
(=’CO’).

Niet vergeten: ventileren!
Vuur heeft zuurstof nodig: bij het verbranden heb je dus de 
hele tijd verse lucht nodig. Afhankelijk van je type toestel 
zal je ook je woning mogelijks meer moeten ventileren 
tijdens het stoken.
Tot slot
in Vlaanderen zijn nog mensen die oudere houtkachels en 
open haarden gebruiken. Vooral deze oudere toestellen 
zijn sowieso niet efficiënt en vrij duur en ongezond in 
gebruik. Heb je zelf nog zo’n toestel, overweeg dan de 
aanschaf van een nieuwer, efficiënter toestel. Bedenk 
goed of je wel nog op hout wil stoken en of het niet 
interessanter is om voor een andere, gemakkelijkere en 
minder vervuilende energiebron te kiezen. Vergeet ook 
nooit dat je door verkeerd stoken zelfs met een goed 
toestel toch veel brandstof zal verspillen en je ongezonde 
lucht kan krijgen rond je woning.

Meer tips vind je op www.stookslim.be
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GEBOORTEN

De Vriese David, geboren te Oostende op 17/09/2019, 
zoontje van De Vriese Frederik en Badu Mercy

Casteleyn Millie, geboren te Brugge op 08/10/2019, 
dochtertje van Casteleyn Lorenz en De Bakker Veerle

Calis Russell, geboren te Brugge op 17/10/2019, zoontje 
van Calis Stijn en De Keyser Rowan

Van Belleghem Noélie, geboren te Brugge op 17/10/2019, 
dochtertje van Van Belleghem Steven en Maertens 
Gwendoline

De Molder Lukas, geboren te Brugge op 24/11/2019, 
zoontje van De Molder Wim en Muylaert Katrien

Laridon Iver, geboren te Knokke op 08/01/2020, zoontje 
van Lardidon Benjamin en Andries Maxine

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe 
Zuienkerkenaartjes.

OVERLIJDENS

de Coussemaker Eric, geboren in Brugge op 20/03/1949, 
echtgenoot van Joos Cornelia, overleden op 14/10/2019

Pollet Gery, geboren in Bellegem op 07/11/1940, partner 
van Braet Caroline, overleden op 21/11/2019

Verheye Yannick, geboren in Knokke-Heist op 13/09/1978, 
overleden op 26/11/2019

Deschoolmeester Gerard, geboren in Zuienkerke op 
23/10/1919, weduwnaar van Vermeersch Esther, overleden 
op 08/12/2019

Berckmans Jean, geboren in Ukkel op 01/11/1927, 
echtgenoot van Goris Bertha, overleden op 09/12/2019

Beckwée Liliane, geboren in Brussel, op 29/12/1934, 
echtgenoot van Vannieuwenhuysen Jean, overleden op 
15/12/2019

De Ruyter August, geboren in Brugge op 09/12/1938, 
echtgenoot van Maertens Gilberte, overleden op 
23/12/2019

Cloet Bernice, geboren in Zwevezele op 07/07/1944, 
echtgenote van Vermeulen Willy, overleden op 29/12/2019

Demaecker Lucien, geboren in Meetkerke op 27/07/1936, 
echtgenoot van Vermeersch Rita, overleden op 
10/01/2020

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

BURGERLIJKE STAND Voorkom een hoge energiefactuur en …

Om uw enkele ruiten 

door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering …

geschikt voor alle houten ramen!

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

Hanzestraat 2.1
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31



55

MENSEN VAN BIJ ONS

GEMEENTE ZUIENKERKE VIERDE 

NIEUWE EN VERDIENSTELIJKE 

INWONERS 

Op 22 november 2019 verwelkomde het gemeentebestuur 
van Zuienkerke de nieuwe en verdienstelijke inwoners 
van de gemeente. 150 nieuwe inwoners kwamen in 
Zuienkerke wonen. Traditie getrouw werden de troeven 
van de gemeente door burgemeester Alain De Vlieghe 
toegelicht. Schepen Jacques Demeyere belichtte het 
Zuienkerkse sociale leven. Directeur Franky Goethals 
verzorgde een rondleiding in het gemeenthuis. 

Voor verdiensten op parochiaal vlak werd Willy Proot 
gehuldigd met het gouden ereteken van Sint-Donatius. Hij 
is meer dan 35 jaar kerkdienaar in de Sint-Michiel parochie 
te Zuienkerke.

 

Ook Michel Beirens werd gehuldigd met het gouden 
ereteken van Sint-Donatius. als 35 jaar lid en secretaris van 
het kerkbestuur van de parochie Sint-Bavo en Machutus 
te Houtave.

Ook Ferand Demaecker werd gehuldigd met het gouden 
ereteken van Sint-Donatius voor zijn 47 jaar lidmaatschap 
van het kerkbestuur van de parochie Onze-Lieve-Vrouw 
te Meetkerke, en sedert 2005 als voorzitter.

Voor verdiensten op sportief vlak werd Giani Vanden 
Broucke gehuldigd met zijn eervolle prestaties als 
triatlonatleet, Belgische kampioen bij de juniores, Brons op 
het WK duatlon bij de juniores in het Spaanse Pontevedra, 
Gouden medaille triatlon in Mechelen, 1" plaats duatlon in 
Ruddervoorde en 1' plaats crossduatlon in Farciennes.
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 Schaapstraat 120, 8370 Uitkerke
T-F  050 68 44 96
 BTW BE.0885.526.163

Vanderostyne CONSTRUCT BVBA

A L G E M E N E  B O U W O N D E R N E M I N G

Dimitri Vanderostyne _ zaakvoerder
M 0486 11 54 24 _ E dimitri@vanderostyneconstruct.be

Bianca Tilleman 
M 0478 36 82 74 _ E bianca@vanderostyneconstruct.be

VISITEKAARTJE_ZWART_WIT.indd   1 26-05-2008   21:18:50

DAKWERKEN  ZINKWERKEN  CARPORTS  

KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

HENDRIK TRAEN
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GERARD DESCHOOLMEESTER WERD 100 JAAR

Gerard zag het levenslicht op 23 oktober 2019, als tiende en tevens jongste kind van het landbouwersgezin Deschoolmeester. 

Tot zijn 12 iaar liep hij school te Zuienkerke bij zuster Barbara. Dan heeft hij nog tot zijn 15-de schoolgelopen in Sint-Leo te 
Brugge om dan thuis te blijven om mee te helpen op de boerderij.

ln 1938, op 18-jarige leeftijd, heeft Gerard de boerderij overgenomen.

Toen de oorlog uitbrak heeft hij 6 maanden opleiding gevolgd in Brugge. Hij vocht eerst aan het front aan het Albertkanaal 
in Kuringen en dan een beetje overal: in Willebroek, Berlijn, Maagdenburg en in Hannover tot 24 april 1941. Daar werd hij 
gevangen genomen en ging hij als krijgsgevangene op een boerderij in Duitsland werken.

Na de oorlog heeft hij zijn grote liefde leren kennen: Esther Vermeersch. Op 15 april 1947 zijn ze getrouwd en samen hebben 
ze 14 kinderen op de wereld gezet.

Op woensdag 23 oktober 2019 vierde de gemeente Zuienkerke de 100-ste verjaardag van Gerard Deschoolmeester. Hij 
werd er door het gemeentebestuur, en door familie en vrienden in de bloemetjes gezet en kreeg tevens een eremedaille 
van de vereniging van oud krijgsgevangenen.

Wat men volgens Gerard zou moeten doen om 100 jaar te worden : “Natuurlijk een goede gezondheid hebben, een beetje 
geluk hebben en vooral "alles doen met mate". Zowel werken, als eten, drinken , feesten, roken, … “

Op 8 december 2019 overleed Gerard vrij onverwacht.

Veel sterkte aan familie en vrienden. 

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2020 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 19.00 Volleybal PASAR Sportzaal

Di 19.00-20.00 Turnen Sportdienst Gemeentelijke 
sportzaal

Di 21.15-22.15 Volleybal Sport 30-70 Sportzaal 

Di (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag OKRA Notelaar

Di (behalve tijdens de 
schoolvakanties)

19.00-20.00 Turnles Gemeentebestuur Sportzaal

Woe 15.00-16.00
16.00-17.00

Voetbal (vanaf 3e kleuter) Sportdienst Voetbalplein 
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

Woe (8/1-17/6) Yoga Sportdienst Zuienkerke Sportcentrum

Do (5/3-2/4) 19.30-20.30 Pilates Sportdienst Zuienkerke Sportcentrum

Do (2/04-1/10) Fietsen OKRA Parking 
gemeentehuis 
Zuienkerke

1ste vrij 19.00 kaarten De Troefkaarters Boldershof

laatste vrij vd.maand 20 .00 biljart Biljart 2000 Boldershof

1x per maand Wordt 
vermeld op 
uitnodiging

Wandelen OKRA

Februari 2020
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 1, 8 & 15 9-10 Naailes (4e lj. – 6e lj.) Jeugddienst Zuienkerke De Notelaar 

Ma 3 15 Theater Jeanpetter comedy OKRA De Notelaar

Di 4 & 18 Knutselworkshops Kleuters 
(3e kl. – 2e lj.)

Jeugddienst Zuienkerke De Notelaar 

Do 6 Creacafé KVLV Zuienkerke De Notelaar

Di 11 Knutselworkshops Lager (3e – 6e lj.) Jeugddienst Zuienkerke De Notelaar 
Di 11 Gewrichten in de kijker KVLV Zuienkerke De Notelaar

Do 13 14 Bowling OKRA Blankenberge

Ma 17 Stretch en relax KVLV Zuienkerke De Notelaar

Do 20 Bezoek Gruuthuse museum Stadsbestuur Brugge Brugge

21-22-23-26-28-29 Toneel Theater Kleiem Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Di 25 Battle Royal (+12 jaar) Jeugddienst Zuienkerke

Do 27 Naailes tieners (+12 jaar) Jeugddienst Zuienkerke De Notelaar 

Do 27 Regionale wandeling OKRA Sint-Baafs Brugge

EVENEMENTENKALENDER
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Maart 2020
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 1 Toneel Theater Kleiem Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Di 3 15 Samenkomst fietsers OKRA De Notelaar

Di 3 14.30 Theatervoorstelling  
“Dokter, ik beweeg weer”

Gemeentebestuur De Notelaar

Di 3 & 17 Knutselworkshops  
Lager (3e – 6e lj.)

Jeugddienst Zuienkerke De Notelaar 

4-6-7-8-11-13-14 Toneel De Bommelaar De Bommel

Do 5 Kookles KVLV Zuienkerke De Notelaar

Di 10 Knutselworkshops Kleuters  
(3e kl. – 2e lj.)

Jeugddienst Zuienkerke De Notelaar 

Woe 11 Film (vanaf 3e kl.) Jeugddienst Zuienkerke

Ma 16 Stretch en relax KVLV Zuienkerke De Notelaar

Ma 19 15 Illusie namiddag met Simon OKRA De Notelaar

Za 21 Roffel en Shake (4 t/m 6 jaar) Jeugddienst Zuienkerke

Vrij 27 Petanque S-plus Kerkplein Houtave

Vrij 27 Regionale wandeling OKRA Sijsele
Za 28 Kijk ik fiets (vanaf 2e kl.) Jeugddienst Zuienkerke
Za 28 19 Souper Koninklijke vriendenkring van de 

bloedgevers
De Grote Stove

Zo 29 Schelpenwandeling + Huisje 
van Majutte

Pasar

Di 31 16.15-19.45 Bloedinzameling Koninklijke vriendenkring van de 
bloedgevers

Sportzaal Zuienkerke

April 2020
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Do 2 Creacafé KVLV Zuienkerke De Notelaar

Do 2 14 Start fietsen OKRA Parking gemeentehuis

Ma 6 15 Bloemschikken OKRA De Notelaar

Do 9 Kookles KVLV Zuienkerke De Notelaar 
Do 9 Escape Room (+12 jaar) Jeugddienst Zuienkerke

Vrij 10 Petanque S-plus Kerkplein Houtave

Do 16 Naailes tieners (+12 jaar) Jeugddienst Zuienkerke De Notelaar 

Zo 19 8-15 Meetkerkse Moerentocht Sportraad Sportcentrum

Ma 20 Stretch en relax KVLV Zuienkerke De Notelaar

Woe 22 Buitenspeeldag Jeugddienst Zuienkerke Houtave 

Vrij 24 Regionale wandeling OKRA Ruddervoorde 

Vrij 24 Petanque S-plus Kerkplein Houtave

Vrij 24 Lokale Helden Jeugddienst Zuienkerke

Di 28 7.30 Busreis naar de bloesems OKRA Kerkplein Zuienkerke

Woe 29 13-14 Initiatieles voetbal  
(2e kl. – 2e lj.)

Jeugddienst Zuienkerke De Notelaar 
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1  Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
2. Trainingsmethode waarbij houding,  stabiliteit, 

coördinatie, ademhaling en focus op lichaam en geest 
uitgangspunt is.

3  Ster Der Zee
4. Nieuw Idealistisch Samenwerkingsverbond.
5. Culturele samenwerking tussen Zuienkerke, 

Blankenberge en De Haan.
6. Sinds 1 januari 2020 verplicht in alle woningen.

7. Voormalig Bourgondisch stadspaleis.
8. Lening opdat huurder hun waarborg zouden kunnen 

betalen bij het huren van een woning.
9. Koolstofmonoxide
10.  

PUZZEL

Naam en Voornaam:  .......................................................................................................................................................................

Straat:  ..............................................................................................................................................................................................

Gemeente:  ...........................................................................................................  Postnummer:  .................................................

De vorige puzzel werd gewonnen door Conny Van Belle. 
Proficiat!! 
Er waren 23 inzendingen, waarvan 19 juist en 4 fout.
Het juiste woord was: Guerrilla
Betekenis van het woord:  “Gewapende strijd van een 
ongeregelde bende tegen het staatsgezag of tegen 
indringers.”

Hier volgt de nieuwe puzzel : 

1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte 
woorden is terug te vinden in ons informatieblad + 
annex.

2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de 
gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J 
staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes 
(bv. OCMW-voorzitter), begrippen bestaande uit 
meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan 
zonder spatie

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van 
onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje, 
Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 29/02/2020. 

 Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar 

uitgetrokken die een waardebon van € 10.00 
toegestuurd krijgt 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke 050/43.20.50 fax 050/43.20.59
 franky.goethals@zuienkerke.be

Politie Zuienkerke 050/41.14.14 (fax.050/41.96.96)

Technische Dienst 050/41.75.77 (fax.050/41.94.43)

OCMW 050/42.79.98 (fax 050/42 67 37)
 sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be

Bibliotheek Zuienkerke 050/42.45.45

PWA Blankenberge  050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke 101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan 050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas 078/35.35.34

Kabeldistributie  015/66.66.66

Informatie water 078/35.35.99

Defect water (24h op 24) 078/35.35.88

Defect elektriciteit 078/35.35.00

Melden gasreuk 0800/65.0.65

Defect Openbare Verlichting 050/43.20.50- 0800/6.35.35

Dokter van wacht 1733

Europees noodnummer 112

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN 
IN HET GEMEENTEHUIS:

Werkdag Voormiddag Namiddag
Maandag 09.00 - 12.00 GESLOTEN
Dinsdag 09.00 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag 09.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Donderdag 09.00 - 12.00 GESLOTEN
vrijdag 09.00 - 12.00 GESLOTEN

• OPENINGSUREN OCMW :

Maandag-Vrijdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Maandag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

Elke 1ste woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op paasmaandag 13 april.

• GELDAUTOMAAT:
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de 
hal van het gemeentehuis ter hoogte van 
het postkantoor gebruik maken van deze 
automaat.

• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN: 
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris, 
De Nieuwe Blauwe Toren, Nieuwe Polder 
(Houtave), Carine Blomme (Hoeksam), Familie 
Cuypers (Meetkerke), aan de vuilniswagen zelf 
(enkel restafval groot en klein + PMD, geen 
bedrijfsafvalzakken) 

• TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op instagram: 
toerismezuienkerke

• E-LOKET:
Online attesten aanvragen via de website van 
Zuienkerke:
www.zuienkerke.be/bestuur/e-loket

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37
2de verdieping 

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
 DE BOEKENNOK:

Woensdag 17.00 - 19.00
Zaterdag 10.00 - 12.00
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63

Blankenbergse steenweg 40/A
8377 Zuienkerke
T 050 31 85 52

KEVIN.MURPHY

MD ORGANIC HAIR SALON
ZONDER AFSPRAAK
www.mdorganichairsalon.be

mdorganichairsalon
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Vier de mooiste momenten
Van harte welkom in De Grote Stove, 

onze gerestaureerde polderhoeve uit 1746 
in het prachtig landelijk gelegen Zuienkerke, 

voor al uw feesten en vieringen.  
Van plan om iets te vieren? 

Kom langs bij De Grote Stove en bespreek 
uw wensen. We maken er samen 

een onvergetelijk feest van.

Hartelijke groet, 
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst 

Nieuwe Steenweg 140, B - 8377 Zuienkerke
tel: +32 (0)50 42 65 64

info@degrotestove.be       www.degrotestove.be

    

 

OOnnlliinnee  rreesseerrvveerreenn  vviiaa  oonnzzee  ssiittee    
wwwwww..tteennddooeellee..bbee  

((zziiee  rreesseerrvvaattiieess))  

005500//441133110044  
iinnffoo@@tteennddooeellee..bbee  ..  rreesseerrvvaattiiee@@tteennddooeellee..bbee  


