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∕ VOOrwOOrD

Best e inwoner,

Best e Zuienkerkenaar,

U hebt de gloednieuwe editie van de wegwijzer in handen.

Deze infobrochure verschaft  U informatie over het gemeentebestuur, 
de gemeentelijke diensten en hun dienstverlening.

Daarnaast bevat deze wegwijzer heel wat nuttige informatie die u wegwijs 
maakt in andere diensten, instanties en verenigingen.

Alle nieuwe inwoners krijgen bij inschrijving in de gemeente deze 
infobrochure  aangeboden.

Het is onze betrachting om de 4 jaar deze wegwijzer te actualiseren 
en te herdrukken .

Naast deze gids geeft het gemeentebestuur  nog driemaandelijks 
‘Het PoldermagaZien’ uit. Daarin worden de meer actuele zaken toegelicht.

ik hoop dat deze gids u op de juiste momenten de gepaste antwoorden geeft.

Veel leesgenot.

Uw burgemeester
Alain De Vlieghe.

redactie: wim Cools, Noël Delaere, eva Verburgh, Lieselore Verstringe, Ann Michiels
verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen 
van de gemeente Zuienkerke
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∕ HiSTOriSCHe SCHeTS 

Zuienkerke is in zijn huidige vorm ontstaan op 1 januari 1977 na de fusie van de 
gemeenten Houtave, Meetkerke, Nieuwmunster en Zuienkerke.

Houtave: 

Dit schilderachtig dorpje, gelegen halfweg tussen Brugge en De Haan bezit een 
gothische kerk. De Sint-Bavo kerk dateert van eind 13de eeuw. Zij werd herhaalde 
malen verwoest en na de geuzenonlusten zelfs grotendeels herbouwd.
De kerk bezit enkele waardevolle kunstschatten zoals een gepolychromeerd houten 
altaarstuk, een processiekruis en een Brugse kelk van 1709.
De patroonheiligen van de kerk zijn de heilige Bavo en de heilige Machutus. in de kerk 
wordt volgens eeuwenoude folklore de heilige Livinus aanroepen tegen reumatiek 
en de heilige Apollonia tegen tandpijn.
Op het kerkhof vinden we 5 ommegangkapelletjes.
De Sint-Antoniuskapel even buiten de dorpskom werd in 1854 door een ‘Duitse 
schaper’ Anton van Lier, gesticht. Dit omdat hij met zijn kudde ontsnapte aan de 
aanvallen van een dolle hond.

Meetkerke

Dit dorpje gelegen enkele kilometers van de Brugse stadskern is doorsneden met 
zwinnen, kreken en beken.
in de dorpskern bevindt zich de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Deze bedevaartskerk bezit een miraculeus Mariabeeld dat volgens de legende door 
vissers uit zee zou zijn opgehaald.
De Meetkerkse Moeren, een natuurgebied van 428 hectare, ook wel Lage Moere 
genoemd, is ontstaan door de eeuwenlange turfwinning. Als gevolg van deze 
activiteit ligt het gebied nu zowat 2m lager dan het omringende land.
De stenen molen, de enige molen in Vlaanderen met een scheprad, ontwaterde tot 
in 1928 de Meetkerkse Moeren door water over te hevelen naar de Grote ede of 
de Blankenbergse Vaart. De Poldermolen werd gerestaureerd en is bepaalde dagen 
toegankelijk voor het publiek.
in het midden van de Meetkerkse Moeren ligt een oude eendenkooi, die helemaal 
werd hersteld. De eendenkooi is enkel te bezoeken met een gids.
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Nieuwmunster

Nieuwmunster is een polderdorp dat zich uitstrekt tussen Blankenberge en De 
Haan.
Te Nieuwmunster werden overblijfselen uit de romeinse Tijd gevonden. 
De naam Nieuwmunster heeft de letterlijke betekenis van nieuw klooster of nieuwe 
kerk.
De Sint-Bartholomeuskerk herbergt één van de merkwaardigste kunstwerken die 
overgebleven zijn van de contra-reformatie: het rozenkransretabel. De 15 paneeltjes 
stellen evenveel mysteries van de rozenkrans voor.
een honderdtal meters van de kerk bevindt zich de grot van Lourdes. Hier bestaat 
er nog volgens eeuwenoude traditie een intense devotie tot Onze-Lieve-Vrouw, 
vooral tijdens de meimaand.

Zuienkerke

‘ik zal voorbij zijn en het dorp zal duren’ staat er op een monument in de hoofdstraat 
van Zuienkerke.
Van de oorspronkelijke romaanse Sint-Michielskerk uit de 12 de eeuw blijft nog enkel 
de sterk verbouwde toren over. Het orgel, daterend uit 1779 werd gebouwd door de 
gekende Brugse orgelbouwer Dominicus Berger. in 2001 werd in de kerktoren de 
Polderbeiaard geïnstalleerd.
Tussen de dorpskern en de Blankenbergse Steenweg ligt het 17de eeuws omwald 
kasteeltje van Kleiem.
Aan de Blankenbergse Steenweg ligt de koorts- en krampenkapel. in deze kapel 
werd Onze-Lieve-Vrouw eeuwenlang aanroepen tegen allerlei kwalen.
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∕ weTeNSwAArDiGHeDeN

Overzichtstabel inwoners Zuienkerke op 01.01.2015

Aantal inwoners

Houtave 413

Meetkerke 417

Nieuwmunster 450

Zuienkerke 1.434

TOTAAL 2.714

Aantal woningen

Houtave 461

Meetkerke 168

Nieuwmunster 190

Zuienkerke 600

TOTAAL 1.118

Oppervlakte deelgemeenten

Houtave 1.632 ha

Meetkerke 936 ha

Nieuwmunster 729 ha

Zuienkerke 1.589 ha

TOTAAL 4.886 ha
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Jaarlijkse evenementen

1. Kermissen

•	 Houtave
 grote kermis 1ste zondag na 2 juli
 kleine kermis 1ste zondag na 2 oktober

•	 Meetkerke
 grote kermis Pinksterzondag
 kleine kermis 1ste zondag na 2 oktober

•	 Nieuwmunster	
 grote kermis laatste zondag van juni
 kleine kermis laatste zondag van augustus

•	 Zuienkerke
 grote kermis  2de zondag na Pinksteren
 kleine kermis 4de zondag van september

2. evenementen met wisselende datum

•	 Sacramentsprocessie
•	 Vissersbedevaart	te	Meetkerke
•	 Meetkerkse	Moeren	wandeltocht,	Oudlandpoldertocht
•	 doortocht	internationale	voettocht	Blankenberge	met	prondelmarkt
•	 seniorennamiddag
•	 roefeldag
•	 11-juliviering
•	 voorleesnamiddag	en	ontbijt	in	de	bib
•	 kunstroute
•	 cultuurcafé
•	 smoefelroute
•	 Houtave	kunstdorp	(2-jaarlijks)	
•	 buitenspeeldag
•	 straatbarbecue	
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∕ GeMeeNTeBeSTUUr

Burgemeester

Alain	De	Vlieghe	(L.B.)
•	 Nieuwe	Steenweg	40	A,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	41	55	42	•	gsm	0475	96	55	69
•	 alain.devlieghe@zuienkerke.be
•	 Bevoegdheden:
 Algemeen beleid, politie en veiligheid, openbare werken afd. gebouwen, 

cultuur, bibliotheek, burgerlijke stand, begraafplaatsen, feesten en 
ontvangsten, kerkfabriek Nieuwmunster.

Schepenen

Eerste	Schepen
Jacques	Demeyere	(L.B.)
•	 Brugse	Steenweg	39,	8377	Zuienkerke	(Houtave)
•	 tel.	050	41	39	78	•	gsm	0479	27	25	91
•	 jacques.demeyere@zuienkerke.be
•	 Bevoegdheden:
 Landbouw, leefmilieu, financiën, stedenbouw, ruimtelijke ordening, 

economie, toerisme, energie en nutsvoorzieningen, huisvesting, kerkfabriek 
van Houtave.

Tweede	Schepen
Wim	Cools	(L.B.)
•	 Nieuwe	Steenweg	136,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	41	21	03	•	gsm	0496	83	22	75
•	 wim.cools@zuienkerke.be
•	 Bevoegdheden:
 Openbare werken: afd. wegen en riolering, personeelszaken, technische 

dienst, informatie, public relations, Polderkrantje, verkeersinfrastructuur 
en mobiliteit, kerkfabriek van Zuienkerke
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Derde	Schepen
Annelies	Dewulf	(L.B.)
•	 Oude	Molenweg	16,	8377	Zuienkerke	(Meetkerke)
•	 gsm	0472	24	60	25
•	 annelies.dewulf@zuienkerke.be
•	 Bevoegdheden:
 Sport, jeugd, onderwijs, senioren, gezin, informatica, kerkfabriek Meetkerke

Vierde	Schepen
Noël	Delaere,	(L.B.)
•	 Leeglandstraat	24,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	31	65	03	•	gsm	0478	97	05	02
•	 voorzitter@ocmw-zuienkerke.be
•	 Bevoegdheden:
 OCMw-beleid, sociale en familiale zaken, volksgezondheid, emanci-

patiebeleid en gelijke kansen, tewerkstelling, sociale economie, armoede-
bestrijding, ontwikkelingssamenwerking

gemeenteraadsleden

voorzitter	Gemeenteraad
Nicole	Deschoolmeester	-	Van	den	Bossche	(L.B.)
•	 Lindenhof	53,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	41	84	64
•	 nicole.vandenbossche@skynet.be

Geert	Quintens	(L.B.)
•	 Hoeksam	3,	8377	Zuienkerke	(Nieuwmunster)
•	 tel.	050	41	39	98	•	gsm	0473	62	10	27
•	 geert.quintens@telenet.be

Brigitte	Bonte	(L.B.)
•	 Leeglandstraat	17,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	31	96	36	•	gsm	0494	40	18	40
•	 geert.claerhout2@telenet.be
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Christine	Schouteeten-Jonckheere	(L.B)
•	 Brugse	Steenweg	17,	8377	Zuienkerke	(Nieuwmunster)
•	 tel.	050	41	77	41	•	gsm	0478	38	71	85
•	 schouteetenjonckheere@gmail.com

Annie	Dumon,	(L.B)
•	 Weimanstraat	52,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	31	17	24
•	 andu@telenet.be

Eddy	Goethals	(L.B.)
•	 Dorpweg	26,	8377	Zuienkerke	(Meetkerke)
•	 tel.	 050	31	00	00
•	 gsm	0479	74	68	05
•	 eddy.marierose@telenet.be

gemeentesecretaris

Franky	Goethals
•	 kantoor:	gemeentehuis
•	 tel.	050	43	20	50	•	fax	050	43	20	59
•	 franky.goethals@zuienkerke.be

gewestelijk Ontvanger

Gemeente	en	OCMW
Johan	Van	Heuckelom
•	 Kantoor:	gemeentehuis
•	 tel.	050	43	20	53
•	 fax	050	43	20	59
•	 ontvanger@zuienkerke.be
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gemeentelijke Adviesraden

1.		Cultuurraad
	 Voorzitter:	Ludwig	Vanderbeke	•	gsm	0486	74	87	86
	 Secretaris:	Annie	Allemeesch	•	tel.	050	43	20	50

2.	Jeugdraad
	 Voorzitter:	Anthony	Declercq	•	tel.	0499	32	52	09	
	 e-mail:	anthony.declerq28@gmail.com
	 Secretaris:	Eva	Verburgh	•	tel.	050	43	20	54

3.	Milieuraad
	 Voorzitter:	Marc	Van	Den	Berghe	•	tel.	050	41	76	18	•	gsm	0494	38	13	54
	 Secretaris:	Patrick	Van	den	Fonteyne	•	tel.	050	41	75	77

4.	GECORO	(Gemeentelijke	Commissie	Ruimtelijke	Ordening)
	 Voorzitter:		Wilfried	De	Keyser	•	tel.	050	31	79	71
	 Secretaris:	Marc	Maenhout	•	tel.	050	43	20	50

5.	SAR	(Seniorenadviesraad)
	 Voorzitter:	Michaël	Bossuyt	•	tel.	0475	87	48	60
	 Secretaris:	Eva	Verburgh	•	tel.	050	43	20	54

6.	Landbouwraad
	 Voorzitter:	Geert	Laukens	•	tel.	050	41	30	48
	 Secretaris:	Luc	Monbaliu	•	tel.	050	41	55	16
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∕ weGwijS iN De 
 GeMeeNTeLijKe ADMiNiSTrATie

gemeentehuis Zuienkerke

•	 Kerkstraat	17,	8377	Zuienkerke	
•	 tel.	050	43	20	50	•	fax	050	43	20	59
•	 info@zuienkerke.be
•	 www.zuienkerke.be

Openingsuren
•	 iedere	werkdag	van	9.00	u	tot	12.00	u,	
•	 op	woensdagnamiddag	van	13.00	u	tot	16.30	u	
 en de 1ste woensdag van de maand van 15.00 u tot 19.00 u.

gemeentesecretaris

Franky	Goethals
•	 tel.	050	43	20	50
•	 franky.goethals@zuienkerke.be

•	 algemene	leiding	en	coördinatie	van	de	gemeentediensten
•	 dagelijks	personeelbeheer
•	 verslaggeving	gemeenteraad	en	college	van	burgemeester	en	schepenen
•	 pensioenen	-	mindervaliden
•	 thuiszorgpremie

Dienst Interne Zaken

Bart	Vanpraet
•	 tel.	050	43	20	56
•	 bart.vanpraet@zuienkerke.be

•	 secretariaat
•	 personeel
•	 verkiezingen
•	 ICT
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Onthaal

De dienst onthaal staat in voor de goede ontvangst van de burger in het 
gemeentehuis. U kan er terecht voor al uw algemene vragen.

•	 Contactpersonen:	Annie	Allemeesch	en	Lieselore	Verstringe
•	 tel.	050	43	20	50

Burgerzaken

•	 aanvraag	Belgische	nationaliteit
•	 adoptie
•	 adresverandering
•	 afvalkalender
•	 badge	containerpark
•	 euthanasie
•	 geboorte
•	 huwen,	samenleven	en	scheiden
•	 identiteitsbewijzen
•	 naamsverandering
•	 orgaandonatie
•	 overlijden
•	 stickers	geen	reclame
•	 uittreksels	en	getuigschriften
•	 verkiezingen
•	 verkoop	huisvuilzakken
•	 vreemdelingen

•	 Contactpersonen:	Annie	Allemeesch	en	Lieselore	Verstringe
•	 Tel.	050	43	20	50
•	 burgerzaken@zuienkerke.be	

Cultuur

•	 Contactpersoon:	Annie	Allemeesch
•	 tel.	050	43	20	50
•	 annie.allemeesch@zuienkerke.be

Annie Allemeersch

Lieselore Verstringe
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Toerisme & PoldermagaZIeN

•	 Contactpersoon:	Lieselore	Verstringe
•	 tel.	050	43	20	50
•	 lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Financiële dienst

De financiële dienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle financiële 
verrichtingen	van	het	gemeentebestuur. 	Deze	dienst	staat	in	voor	onder	andere:

•	 de	invordering	van	de	gemeentelijke	belastingen
•	 de	facturatie	van	geleverde	diensten	aan	de	bevolking	
	 (verhuur	van	zalen,	brandweerinterventies,…)
•	 de	uitbetaling	van	gemeentelijke	premies
•	 het	voeren	van	de	boekhouding
•	 de	opmaak	van	het	budget	 en	de	jaarrekening

U kunt er steeds terecht voor de contante betaling van: belastingen, huur van 
gemeentelijke zalen, ophaling van snoeiafval en grof huisvuil, ophaling van 
groencontainers,	…

Contactpersonen:

Greet	Fockedey:
•	 tel.	050	43	20	50	
•	 greet.fockedey@zuienkerke.be

Ann	Michiels:
•	 tel.	050	43	20	53	
•	 ann.michiels@zuienkerke.be

Johan	Van	Heuckelom:
•	 tel.	050	43	20	53
•	 ontvanger@zuienkerke.be
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Jeugddienst, sportdienst en senioren

Contactpersoon:
Eva	Verburgh
•	 tel.	050	43	20	54	–	gsm	0479	06	08	78
•	 jeugddienst@zuienkerke.be
•	 eva.verburgh@zuienkerke.be

•	 jeugdbeleid
•	 jeugdraad
•	 speelpleinwerking	
•	 sport
•	 senioren

Ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting

BOUweN eN VeRBOUweN 

U bouwt, u verbouwt, ... wat moet er allemaal gebeuren?
wat kan? wat moet? wat mag?
Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig? Mag ik bouwen zonder een 
stedenbouwkundige vergunning?
Heb ik recht op subsidies? Tot wie moet ik mij wenden?

Wie	kan	mij	helpen?
Op de dienst Stedenbouw, ruimtelijke Ordening kunt u terecht voor de volgende 
inlichtingen m.b.t.:

•	 stedenbouwkundige	aanvragen,	meldingen	en	vrijstellingen
•	 regelgeving	
•	 ruimtelijke	planning	
•	 stedenbouwkundige	formulieren
•	 inventaris	Bouwkundig	Erfgoed	
•	 beschermde	monumenten	
•	 geklasseerde	Landschappen	
•	 handhavingsbeleid	
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Gemeentelijk	stedenbouwkundig	ambtenaar:
Marc	Maenhout

Zitdagen: iedere woensdag- en donderdagvoormiddag 
of op afspraak.

Contactpersonen:
•	 Marc	Maenhout,	Ingrid	Persyn	en	Eva	Verburgh
 tel.: 050 43 20 54
•	 e-mail:
	 -	marc.maenhout@zuienkerke.be
	 -	ingrid.persyn@zuienkerke.be
	 -	eva.verburgh@zuienkerke.be
•	 adres:
 Kerkstraat 17
 8377 Zuienkerke
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MILIeU

Milieu
De inrichtingen die hinderlijk worden geacht voor de mens en het leefmilieu worden 
in drie klassen ingedeeld, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de 
daaraan verbonden milieueffecten. Niemand mag dan ook zonder voorafgaandelijke 
en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde 
inrichting	die	behoort	tot	de	1e	of	de	2e	klasse	exploiteren	of	veranderen.	Om	een	
inrichting	die	behoort	 tot	de	3e	klasse	 te	exploiteren	of	veranderen	moet	er	een	
melding gemaakt worden.

in uitvoering van art. 3 van het Milieudecreet werd een lijst van als hinderlijke 
beschouwde inrichtingen door de Vlaamse regering goedgekeurd. Deze lijst bevat 
alle ingedeelde hinderlijke inrichtingen met onder meer de aanduiding van de klasse 
waaronder de inrichting wordt ingedeeld.
 
Natuurvergunning
een vergunning of melding is nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine 
landschapselementen.

Milieuambtenaar
Patrick	Van	den	Fonteyne
•	 Nieuwe	Steenweg	39A
•	 8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	41	75	77
•	 gsm	0479	75	60	64
•	 fax.	050	41	94	43
•	 patrick.vandenfonteyne@zuienkerke.be

Contactpersoon
Ingrid	Persyn
•	 Kerkstraat	17
•	 8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	43	20	54
•	 ingrid.persyn@zuienkerke.be
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HUISVeSTINg

informatie en eventuele begeleiding m.b.t. wonen, huisvesting, premies, kan 
worden verkregen bij de huisvestingsambtenaar in het gemeentehuis te Zuienkerke:

•	 informatie	en	advies	over	premies	(nieuwbouw	en	renovatie,	…)	
•	 informatie	–	advies	–	begeleiding	voor	eigenaars	
•	 informatie	–	advies	–	begeleiding	voor	huurders
•	 informatie	 –	 advies	 –	 begeleiding	 in	 verband	met	 verwaarlozing	 van	 een	

woning, ongeschiktheid van een woning, onbewoonbaarheid van een 
woning

•	 informatie	over	sociaal	wonen
•	 informatie	Vlaamse	energieleningen

Contactpersoon:
•	 Ingrid	Persyn, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, 
 tel. 050 43 20 54

Meer info inzake premies:
•	 www.premiezoeker.be
•	 www.bouwenenwonen.be
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∕ TeCHNiSCHe DieNST 

Hoofd	technische	dienst	–	noodplanningsambtenaar	–	preventieadviseur
Patrick	Van	den	Fonteyne
•	 Kantoor:	gemeentelijke	werkplaats
•	 Nieuwe	Steenweg	39	A,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	41	75	77	•	gsm	0479	75	60	64	•	fax	050	41	94	43
•	 patrick.vandenfonteyne@zuienkerke.be

Bij de technische dienst kan u terecht voor:
•	 onderhoud	 kerkhoven,	 reiten	 grachten,	 maaien	 graskanten,	 onderhoud	

wegen en voetpaden
•	 huisvuilophalingen,	 ophaling	 grof	 huisvuil,ophaling	 PMD	 ,	 papierophaling,	
ophaling	 snoeiafval,	 ophaling	 wit-	 en	 bruingoed,	 ophaling	 KGA	 (zie	
afvalkalender),	ophaling	groencontainers

•	 glascontainers,	containers	voor	olie	,	batterijen	,	kleding
•	 verkoop	groencontainers	-	compostvaten
•	 controle	openbaar	domein
•	 meldpunt	voor	muskusrattenbestrijding
•	 verhuur	feestmateriaal
•	 hakselen	snoeiafval
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∕ CONTAiNerPArKeN

∕ POLiTie
POLITIeZONe BLANKeNBeRge - ZUIeNKeRKe

Wijkdienst	Zuienkerke
contactpersonen: Mia	Moens	en	Alex	Blondelle
mia.moens@zuienkerke.be
alex.blondelle@politieblankenberge.be

je kan er o.a. terecht voor een uittreksel uit het strafregister en rijbewijzen.
•	 Kerkstraat	17,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	41	14	14	•	fax	050	41	96	96

inspecteurs: Alex	Blondelle	(vaste	wijkagent)	en	Dirk	Loeys	(vervanger)

Permanentie	Blankenberge	-	Zuienkerke
•	 tel.	050	42	98	42

Voor	dringende	gevallen:	112																																                                                                                                                                                                                      

Vertegenwoordiging van de gemeente Zuienkerke in de Politieraad
•	 Burgemeester	Alain	De	Vlieghe
•	 Raadslid	Eddy	Goethals
•	 Raadslid	Brigitte	Bonte

•	 De	 inwoners	 van	 Zuienkerke	 kunnen	 terecht	 op	 de	 containerparken	 van	
Brugge, De Haan of Blankenberge.

•	 Een	 toegangskaart	 voor	 het	 containerpark	 van	 Brugge	 of	 Blankenberge	
kan	gratis	aangevraagd	worden	bij	de	dienst	burgerzaken.	Maximum	twee	
weken later ligt deze badge ter beschikking.

•	 Voor	toegang	tot	het	containerpark	van	De	Haan	kan	een	badge	afgehaald	
worden in het gemeentehuis te De Haan.

•	 Meer	informatie	over	de	openingsuren	van	de	containerparken	is	te	vinden	
op de afvalkalender.

VerKOOPPUNTeN HUiSVUiLZAKKeN iN De DeeLGeMeeNTeN 
zie PoldermagaZieN
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∕ BPOST

•	 Postbedeling	vanuit	postkantoor	van	Blankenberge.
•	 Er	is	een	postkantoor	in	het	gemeentehuis	van	Zuienkerke.
•	 De	juiste	openingsuren	zijn	te	vinden	in	het	PoldermagaZIEN.

•	 tel.	022	12345

•	 De	 geldautomaat	 is	 enkel	 toegankelijk	 tijdens	 de	 openingsuren	 van	 het	
gemeentehuis.

∕ OPeNBAre BiBLiOTHeeK
De BOeKeNNOK 

•	 Uitleenpost	van	de	Stedelijke	Openbare	Bibliotheek	Blankenberge
•	 Nieuwe	Steenweg	37
•	 8377	Zuienkerke

•	 tel.	050	42	45	45
•	 zuienkerke@bibliotheek.be

•	 openingsuren:	 woe	17	u	-	19	u
   zat 10 u - 12 u

•	 inschrijvingsgeld	voor	volwassenen:	5,00	euro	per	jaar
 voor kinderen en jongeren tot 18 jaar: gratis

•	 gratis	ontlenen	van	(jeugd)boeken	en	strips
•	 gratis	internetten
•	 opzoeken,	reserveren	en	verlengen	van	thuis	uit	via	de	catalogus	
 http://blankenberge.bibliotheek.be/locatie/BBZU
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∕ GeMeeNTeLijKe ZALeN

Houtave

De	Maere
•	 Pastoriestraat	4,	8377	Zuienkerke	(Houtave)
•	 bar	en	ingerichte	keuken
•	 Nuttige	oppervlakte	zaal:	66	m²

Meetkerke

Sportcentrum
•	 Oude	Molenweg	15,	8377	Zuienkerke	(Meetkerke)
•	 douches,	bar,	ingerichte	keuken	
•	 Nuttige	oppervlakte	zaal:	129	m²	(	+		overdekte	ruimte:	74	m2)

Nieuwmunster 

De	Bommel
•	 Doelhofstraat	26,	8377	Zuienkerke	(Nieuwmunster)
•	 bar	en	ingerichte	keuken
•	 Nuttige	oppervlakte	zaal:	132	m²



25

Zuienkerke

Cafetaria
•	 Nieuwe	Steenweg	37,	8377	Zuienkerke
•	 douches,	ingerichte	keuken,	koelcel,	bar	
•	 Nuttige	oppervlakte	zaal:	113	m²

De	Notelaar
•	 Nieuwe	Steenweg	96,	8377	Zuienkerke
•	 Ingerichte	keuken,	bar,	koelcel
•	 Nuttige	oppervlakte	zaal:	127	m²

inlichtingen en reservatie:
•	 contactpersoon:	Ann	Michiels
•	 tel.	050	43	20	53
•	 Het	 is	mogelijk	om	online	te	reserveren	alsook	de	beschikbaarheid	van	de	

zalen te consulteren op www.zuienkerke.be.

∕ BrANDweer

Dringend:	112

Minder	dringende	oproepen	(betalende	niet-verplichte	diensten):	
o.m. 
•	 leegpompen	kelders
•	 wespen	verdelgen

Brandweerkorps	De	Haan-Wenduine
•	 Noodlijn	op	tel.	050	41	20	20
•	 Kazerne	op	tel.	050	41	65	40
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∕ GeZiN eN jeUGDOrGANiSATieS

1. gezinsbonden

Gezinsbond	Houtave
Wim	Derudder	–	voorzitter
•	 Oostendse	Steenweg	72,	8377	Zuienkerke	(Houtave)
•	 tel.	050	31	50	56
•	 derudder.wim@telenet.be
•	 Sofie	Vanden	Eynde	–	secretaris
•	 Oostendse	Steenweg	88,	8377	Zuienkerke	
•	 steven.sofie.nisa.vik@telenet.be

Gezinsbond	Meetkerke
Greet	Bombeke	–	voorzitter
•	 Dorpweg	44,	8377	Zuienkerke	(Meetkerke)	
•	 tel.	050	31	33	82	
•	 Rita	D’hondt	–	secretaris
•	 Klinkestraat	6,	8377	Zuienkerke	(Meetkerke)
•	 tel.	050	31	14	18	
•	 gezinsbond.meetkerke@telenet.be

Gezinsbond	Nieuwmunster
Christine	Hallaert	–	voorzitter
•	 Hoeksam	7,	8377	Zuienkerke	(Nieuwmunster)
•	 tel.	41	11	44
•	 Lena	Verplancke	–	secretaris
•	 Prins	Leopoldstraat	1,	8377	Zuienkerke	(Nieuwmunster)
•	 tel.	050	69	96	35

Gezinsbond	Zuienkerke
Betty	Vandevelde	–	voorzitter
•	 Lettenburgstraat	2,	8377	Zuienkerke	
•	 tel.	050	31	11	66	
•	 vandeveldebetty@telenet.be	
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Hubert	Bonte	–	secretaris
•	 Meetkerkestraat	14,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	41	28	06	
•	 hubert.bonte@skynet.be

Isabel	Crul	–	Verantwoordelijke	gezinsspaarkaarten	en	kortingskaarten
•	 tel.	050	70	31	73
•	 dhoorecrul@hotmail.com

2. Jeugdverenigingen

KLJ	Oostende-Houtave
Tom	Van	Hulle
•	 gsm	0498	38	67	47	

KLJ	Oostende-Houtave	JONG
Kristof	Laukens
•	 gsm	0498	20	74	57
•	 bestuur@kljoostende.be

KLJ	Zuienkerke/Uitkerke
Nicolas	Zwaenepoel
•	 gsm	0496	68	26	33
•	 nicolas.zwaenepoel@gmail.com

Scouts	en	Gidsen	De	Polderwolven
Stina	Derynck
•	 gsm	0474	54	03	80
•	 poldewolven@gmail.com

Chiro	Zuienkerke
Sarah	Slembrouck
•	 gsm	0494	26	84	97
•	 chiro.zuienkerke@gmail.com
•	 www.chirozuienkerke.be
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∕ GeZONDHeiDSZOrG

Ziekenhuizen

A.Z.	Zeno
•	 Campus	Blankenberge
 Dr. F. Verhaegestraat 1, 8370 Blankenberge
	 tel.	050	43	41	11	–	fax	050	43	45	19
•	 Campus	Knokke-Heist
 Graaf jansdijk 162, 8300 Knokke-Heist
	 tel.	050	63	31	11	–	fax	050	63	35	19
	 info@azzeno.be
 http://www.azzeno.be/

A.Z.	Sint-Jan	AV
 ruddershove 10, 8000 Brugge
 tel. 050 45 21 11 -
	 info@azbrugge.be
 www.azbrugge.be

A.	Z.	Sint-Lucas
	 Sint-Lucaslaan	29,	8310	Brugge	(Assebroek)
 tel. 050 36 91 11 
	 info@stlucas.be

Medici en Paramedici met praktijk te Zuienkerke

Huisarts
Els	Linskens
 Nieuwe Steenweg 30/A
 8377 Zuienkerke
	 tel.	050	41	68	81	(enkel	na	afspraak)

Tandartsen
Carine	Bolle	en	Christian	Vincke
 Nieuwe Steenweg 62, 8377 Zuienkerke
 tel. 050 41 47 37
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Kinesist
Marleen	Vanbesien
 Nieuwe Steenweg 32, 8377 Zuienkerke
 tel. 050 41 96 48

Apotheker
Apotheek	Pharma	2	Care
 Nieuwe Steenweg 50, 8377 Zuienkerke
	 tel.	050	43	25	00	•	fax	050	43	25	09

Oogarts
Veerle	Beirnaert
	 Duinenstraat	5,	8377	Zuienkerke	(Nieuwmunster)
 gsm 0475 28 53 47

Bloedinzameling Rode Kruis

De inzameling gaat door in de gemeenteschool van Zuienkerke in de maanden 
maart, juni, september en december telkens op een dinsdag.

voorzitter:	
Walter	Demeyere
	 Doelhofstraat	1,	8377	Zuienkerke	(Nieuwmunster)
 gsm 0477 59 44 67

secretaris:	
Arnold	Van	Eeghem
 F. Feverystraat 13, 8370 Blankenberge
 gsm 0479 61 96 89 

Kind en gezin (hoofdkantoor)

Voor alle inlichtingen en advies kan u terecht 
in het jacob van Maerlantgebouw, 
 Koning Albert i-laan 1/2 bus 54, 8200 Brugge
 tel. 050 44 65 50
	 fax	050	33	45	02
	 e-mail:	west-vlaanderen.secretariaat@kindengezin.be
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∕ LANDBOUw

Dierenartsen

Koen	Dehaemers
•	 Nieuwe	Steenweg	23/c,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	41	56	56	•	fax	050	41	56	05
•	 dehaemers.koen@pi.be

Stephan	Teerlynck
•	 Kerkhofstraat	16,	8377	Zuienkerke	(Houtave)
•	 tel.	050	31	63	23	•	fax	050	31	63	23
•	 stephan.teerlynck@pandora.be

Peter	Versyck
•	 Nieuwe	Steenweg	61,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	42	96	01	•	fax	050	42	96	01
•	 peter.versyck@pandora.be

Destructiebedrijf ReNDAC 

Fabriekstraat 2, 9470 Denderleeuw
tel. 053 64 02 11
denderleeuw@rendac.com
http://www.rendac.com

Schattingscommissie

Bij vaststelling van schade aan teelten kunnen de landbouwers beroep doen 
op de schattingscommissie.

Contactpersoon:
Jacques	Demeyere
•	 tel.	0479	27	25	91
•	 jacques.demeyere@zuienkerke.be
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Landelijke gilden

Landelijke	Gilde	Houtave-	Nieuwmunster
voorzitter: Geert	Laukens
•	 tel.	050	41	30	48	•	fax	050	41	30	48
•	 geertlaukens@telenet.be

Landelijke	Gilde	Meetkerke
voorzitter: Paul	Haegebaert
•	 tel.	050	31	67	58
•	 secretaris:	Erna	Willems
•	 gsm	0498	92	30	89
•	 willems.erna@telenet.be

Landelijke	Gilde	Zuienkerke
voorzitter: René	Claeys
•	 tel.	050	41	15	78	•	fax	050	41	15	78
•	 secretaris:	Luc	Deschoolmeester
•	 tel.	050	41	84	64	•	gsm	0478	44	38	88

Bedrijfsgilde	Zuienkerke
voorzitter:	Geert	Laukens
•	 tel.	050	41	30	48	•	fax	050	41	30	48
•	 secretaris:	Henk	Debruycker
•	 tel.	050	41	78	33	•	fax	050	41	65	37

Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
afdeling Zuienkerke

voorzitter: Dominiek	Cocquyt
•	 tel.	050	41	53	13

secretaris:	Daniël	Devriese
•	 tel.	050	38	28	31
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∕ KiNDerOPVANG

Private onthaalgezinnen

Onder toezicht van  de provinciale dienst Kind en Gezin
•	 Inlichtingen:	regiohuis	
•	 tel.	050	44	65	50

Onthaalmoeders aangesloten bij een erkende dienst

•	 Inlichtingen:	www.kindengezin.be/kinderopvang

CKO: meldpunt Centrum KinderOpvang Blankenberge – Zuienkerke - De Haan:

•	 website:	www.kinderopvangwijzer.be

Felies vzw regio Blankenberge – Zuienkerke – De Haan: 

Binnen de dienst bieden we   opvang in gezinsverband voor kinderen. Dit zowel 
voor dagopvang, buitenschoolse opvang, weekend en nachtopvang.
Uw dagprijs wordt berekend op uw belastbaar beroepsinkomen en rekening 
houdend met het aantal kinderen ten laste.

•	 Rood-Kruisstraat	17,	8370	Blankenberge
•	 regioverantwoordelijke:	Cathy	Craeymeersch - 0473/63.73.54
•	 dienstdehaan@felies.be	of	cathy.craeymeersch@felies.be

Babysitdienst

inlichtingen bij uw gezinsbond 
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∕ SPeeLPLeiNwerKiNG

gemeentelijke Speelpleinwerking De Ploeters

Tijdens	de	schoolvakanties	(behalve	in	de	kerstvakantie)	kunnen	kinderen	van	
3 tot 12 jaar worden opgevangen bij ‘De Ploeters’. Dit gebeurt onder leiding van 
bekwame en gebrevetteerde monitoren. 

•	 Meer	info	kan	je	vinden	op	de	website	van	Zuienkerke:	www.zuienkerke.be

•	 Locatie:	Sportcentrum	Meetkerke,	
	 Oude	Molenweg	15,	8377	Zuienkerke	(Meetkerke).

•	 Inlichtingen:	
 eva Verburgh
	 Tel.	050	43	20	50	–	gsm	0479	06	08	78
	 jeugddienst@zuienkerke.be
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∕ ONDerwijS

gemeentelijk Onderwijs
Zuienkerke

Gemeentelijke	Basisschool	Polderhart
•	 Nieuw	Steenweg	37,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	41	84	30	
•	 Directeur:	Ingrid	Igodt
•	 directeur@gemeenteschoolzuienkerke.be
•	 www.gemeenteschoolzuienkerke.be

Vrij Onderwijs
Nieuwmunster

Vrije	Leefschool	Akkerwinde
•	 Doelhostraat	41,	8377	Zuienkerke	(Nieuwmunster)
•	 tel.	050	41	23	09
•	 Directeur:	Regine	Goeminne
•	 akkerwinde.vrije.leefschool@telenet.be
•	 http://www.vbsblankenberge.be

Studietoelage
Bestuur Studietoelage

•	 Burg	4,	8000	Brugge
•	 tel.	050	40	56	11	•	fax	050	40	56	97
•	 http://www.studietoelagen.be

Infolijn onderwijs

•	 Voor	uw	vragen	over	onderwijs	belt	u	gratis	1700,	het	centrale	contactpunt	
van de Vlaamse overheid. 

•	 U	kunt	daar	terecht	tijdens	de	werkdagen	van	9u00	tot	19u00.			
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∕ OPeNBAAr VerVOer

Doorheen	Zuienkerke	lopen	er	drie	buslijnen
1.  Lijn Blankenberge- Brugge
2. Lijn Oostende - Houtave - Brugge
3.	Lijn	De	Haan	–	Wenduine	-	Brugge

Belbus

De Belbus brengt je waar je moet of wilt zijn!
Heel kort samengevat:

1.		De	Belbus	 is	 geen	 taxi,	 die	 je	 aan	 huis	 afhaalt	 of	 je	weer	 tot	 aan	 je	 huis	
brengt, maar er zijn heel wat haltes gemaakt, altijd op wandelafstand van 
uw huis.

2. De Belbus kost niet méér dan het gewone bustarief.
3. Dank zij de Belbus geraak je nu gemakkelijk naar het A.Z. Sint-jan in Brugge, 
in	de	Strandjutter,	in	het	ziekenhuis	van	Blankenberge…

4. je moet wel minimum 3 uur op voorhand bellen, langer op voorhand mag 
ook. De terugreis kan je ook meteen telefonisch bespreken of je spreekt af 
met de chauffeur. 

 Probeer	het	eens	en	bel	DE	BELBUS:	059	56	52	56
5. wil je eerst gewoon meer informatie bel dan de 
	 INFOLIJN	VAN	DE	LIJN:	070	22	02	00

inlichtingen: 
•	 De	Lijn	West-Vlaanderen
•	 Nieuwpoortsesteenweg	110
•	 8400	Oostende
•	 www.delijn.be
•	 tel.	059	56	52	11
•	 fax	059	56	52	12
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∕ PArOCHieS

Parochies:  Sint Bavo Houtave
 Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
 Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
 Sint-Michiel Zuienkerke
Pastoor:  e.H. Freddy Staelens

Contactpersonen federatie Zuienkerke

Houtave: 

Martine	Vanhoorenweder	-	De	Bree
•	 Westernieuwweg	Noord	11,	8377	Zuienkerke	(Houtave)
•	 tel.	050	31	25	06
•	 gsm	0475	82	35	81
•	 martine.gerard@pandora.be

Meetkerke:

Carine	Missault-	Deloddere
•	 Dorpweg	33,	8377	Zuienkerke	(Meetkerke)
•	 tel.	050	31	10	39
•	 deloddere.missault@telenet.be

Nieuwmunster: 

Jan	Verhaeghe
•	 Hoeksam	22,	8377	Zuienkerke	(Nieuwmunster)
•	 janmariav@hotmail.com

Zuienkerke: 

Freddy	Staelens
•	 Nieuwe	Steenweg	41,	8377	Zuienkerke
•	 tel.	050	67	36	59
•	 freddy.staelens@telenet.be



37

∕ SOCiO-CULTUreLe VereNiGiNGeN

1. Culturele organisaties

Toneelgezelschappen
•	 Theater	Kleiem	
•	 voorzitter:	Jenny	Goethals	
•	 tel.	050	41	01	91

•	 Toneelvereniging	De	Bommelaar
•	 voorzitter:	Bernard	Lucker
•	 tel.	050	41	90	51

Zangkoren
•	 Gregoriaans	zangkoor
•	 voorzitter:	Lut	Quintens
•	 tel.	050	41	15	53

2. Landelijke Vrouwengilden

KVLV	Houtave
•	 voorzitter:	Veerle	Breemersch	–	tel.	050	41	22	94
•	 voorzitter:	Hilde	Kerckhove	-	gsm	0471	62	60	93
•	 secretaris:	Christa	Strubbe
•	 tel.	050	41	22	84
•	 kvlv.houtave@gmail.com

KVLV	Nieuwmunster
•	 voorzitter:	Myriam	Vermeersch
•	 tel.	050	41	64	71
•	 demeyerevermeerschmyriam@hotmail.com
•	 secretaris:	Anneke	Delannoye
•	 tel.	050	41	60	32
•	 delannoyeanneke@hotmail.com

KVLV	Zuienkerke
•	 voorzitter:	Marie-Anne	Deloddere
•	 tel.	050	41	91	30
•	 marieanne.deloddere@telenet.be
•	 secretarissen:	Brigitte	Bonte	-	tel.	050	31	96	369	-	geert.claerhout2@telenet.be
•	 Kathleen	Derycker	-	gsm	0473	35	64	89	-	kathleen.derycker@telenet.be	
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3. Oudstrijdersbonden

Nationale	Oudstrijdersbond	afdeling	Nieuwmunster
•	 secretaris:	Gabriëlle	Provoost
•	 tel.	050/42	78	76

Nationale	Strijdersbond	Zuienkerke
•	 secretaris:	Nicole	Van	den	Bossche
•	 tel.	050	41	84	64

Overkoepelend	comité	Houtave,	Meetkerke,	Nieuwmunster,	Zuienkerke
•	 Walter	Demeyere
•	 gsm	0477	59	44	67
•	 Nicole	Van	den	Bossche
•	 tel.	050	41	84	64

4. Seniorenbonden

Bond	gepensioneerden	Meetkerke
•	 voorzitter:	Henri	Cuypers
•	 gsm	0497	36	46	17

Bond	3x20	en	méér	…Nieuwmunster
•	 voorzitter:	Maria	De	Zaeyer
•	 tel.	050	41	31	45

Okra	Zuienkerke
•	 voorzitter:	Andrea	Tilleman
•	 tel.	050	42	82	11
•	 http://www.okra.be

S-Plus	Zuienkerke
•	 Voorzitter:	Martin	Storme
•	 tel.	050	31	58	53
•	 http://www.s-plusvzw.be
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5. Ziekenzorg

Ziekenzorg	CM	Groot-Zuienkerke
•	 voorzitter:
 Marie-Louise Proot-Pyra
 tel. 050 41 61 99
•	 Nicole	Deplancke
 tel. 050 41 48 54
•	 secretaris:
 Noël Delaere
	 tel.	050	31	65	03	•	gsm	0478	97	05	02

6. werknemersorganisatie

Beweging.net
•	 Voorzitter:	Conny	Van	Belle
 tel. 050 70 52 33
	 conny.vanbelle@telenet.be
•	 secretaris:	Noël	Delaere
	 tel.	050	31	65	03	–	gsm	0478	97	05	02
	 sonja.noel@euphonynet.be



40

∕ SPOrT eN reCreATie

1. Sportinfrastructuur

•	 Gemeentelijke	Sportzaal	Zuienkerke
 met cafetaria en douches.
 Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuienkerke

•	 Gemeentelijk	Sportcentrum	Meetkerke
 met cafetaria, douches en voetbalplein.
	 Oude	Molenweg	15,	8377	Zuienkerke	(Meetkerke)

 inlichtingen en reservatie:
 Ann Michiels, tel. 050 43 20 50
 website Zuienkerke: www.zuienkerke.be 

•	 Manege	Vagevuur
 Vagevuurstraat 18, 8377 Zuienkerke
 tel. 050 32 43 63

•	 Ruiterij	manege	Sanders
	 Duinenstraat	1,	8377	Zuienkerke	(Nieuwmunster)
 tel. 050 41 43 39

2. Sportraad Zuienkerke vzw.

Voorzitter: roger Deketelaere
gsm 0478 24 31 36
Organisatie: Meetkerkse Moerentocht, Oudlandpoldertocht 

3. Sportclubs

•	 Volleybalclub	vzw.	“Mehoni	Zuienkerke”
 secretaris: Lode Bossier
 gsm 0478 66 23 79
	 lode.bossier@telenet.be
 penningmeester: Koen Linskens
 gsm 0475 31 75 66
	 koen.linskens@telenet.be
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•	 Touwtrekkersclub	“	De	Grote	Stove”
 voorzitter: Kurt Sampers
 tel. 050 42 66 94
 secretaris:Koen Lucker
 tel. 050 42 66 94
	 lucker@wanadoo.be

4. Andere Clubs

•	 Biljartclub	“	Biljart	2000	“
 voorzitter: Lucien Dewulf
 tel. 050 41 83 50
 secretaris: Dirk Versyck
 tel. 050 41 96 48

•	 Kaartmaatschappij	“	De	Troefkaarters”
 voorzitter: Urbain Neyrinck
 tel. 050 41 41 04
 gsm 0476 07 59 96

•	 Kaartmaatschappij	“Driekoningenkaarters”
 voorzitter: Noël Comijne
 tel. 0498 07 14 78
 secretaris: Michel Soens
 tel. 050 31 40 60

•	 Spaarkas	Het	Boldershof
 voorzitter: Stéphane Vancompernolle
 gsm 0495 28 44 32

5. Recreatieclubs

•	 Pasar
	 voorzitter:	Jacques	Serruys
 gsm 0486 71 44 84
	 jacques.serruys@telenet.be
 secretaris: Marleen Gryp

•	 Feestcomiteit	Zuienkerke
 voorzitter: Geert Claerhout
 tel. 050 31 96 36
 secretaris: Tommy Verburgh
 tel. 0477 60 83 35
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∕ TewerKSTeLLiNG eN 
 werKLOOSHeiD

werkwinkel Oostkust (Blankenberge – Zuienkerke – Knokke-Heist )

V.D.A.B.
P.w.A./r.V.A.
jobkracht 10 

Kerkstraat 236
8370 Blankenberge
tel. 050 43 12 04 

Dienstenchequebedrijf ’t Schoonschip

Stationstraat 1
8370 Blankenberge
tel. 050 95 00 65

Klusjesdienst Kadee

jordaenslaan 34
8370 Blankenberge
gsm 0498 50 90 93
kadee@duinenwacht.be

VDAB – werkwinkel Brugge

Koning	Albert	I-laan	1	/	4		(achterkant	station	Brugge)
8200 Sint-Michiels
tel. 050 44 04 80
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Vakbonden

•	 ABVV
 ABVV Blankenberge
 jules De Troozlaan 12, 8370 Blankenberge
	 tel.	050	42	72	94	fax	050	42	72	94
	 blankenberge.wlh@abvv-wvl.be

•	 ACLVB
 ACLVB Noord west-Vlaanderen
 S. Vernieuwestraat 7, 8370 Blankenberge
	 tel.	050	41	27	87	•	fax	050	41	00	39
	 noord.west.vlaanderen@aclvb.be

•	 ACV
 ACV Brugge
 H. Lybaertstraat 44, 8301 Knokke-Heist 
	 tel.	050	55	90	80	•	fax	050	55	90	88
	 dienstencentrum.oostkust@acv-csc.be

•	 plaatselijke	afdeling	ACV
	 voorzitter:	Geert	Quintens
	 tel.	050	41	39	98	•	gsm	0473	62	10	27
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∕ TOeriSMe

Toeristische folders zijn gratis te verkrijgen in het gemeentehuis.

VVV Zuienkerke

•	 voorzitter:	Roger	Deketelaere	
 tel. 0478 24 31 63
	 roger.deketelaere@telenet.be

•	 secretaris:	Lieselore	Verstringe
 tel. 050 43 20 50
	 lieselore.verstringe@zuienkerke.be

•	 Vierkerkenroute
 Bewegwijzerde fiets- en wandelroute.
 Fiets- en wandelkaart te bekomen in het gemeentehuis 
 en in de handelszaken.

•	 Puderondje
 Bewegwijzerde wandelroute gratis te verkrijgen in het gemeentehuis.

•	 Van	Maerlantroute
 Bewegwijzerde 10 000 stappen wandelroute, 
 gratis te verkrijgen in het gemeentehuis.

•	 Polderarrangement
 Fiets en sneukelroute. info en folder te verkrijgen in het gemeentehuis.
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∕ weGeN

gewestwegen

•	 Blankenbergse	Steenweg	–	N371
•	 Brugse	Steenweg	–	N307
•	 Lisseweegse	Steenweg	–	weg	N312
•	 Oostendse	Steenweg	–	N9

•	 Schade	aan	het	wegdek	en	defecten	openbare	verlichting:
 Tel. 050 40 49 00
 www.meldpuntwegen.be

gemeentewegen

Deze wegen vallen volledig ten laste van de gemeente.

•	 Schade	aan	het	wegdek:
 Technische dienst gemeente Zuienkerke: tel. 050 41 75 77

•	 Defect	openbare	verlichting:
 tel. 0800 63 535 
 www.straatlampen.be

Gemeenteplan: 2,5 euro
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∕ NUTTiGe TeLeFFOONNUMMerS

SOS- NUMMeRS

•	 Ongeval?	Agressie?	 	 112

•	 Medische	Spoeddienst	 112	

•	 Brandweer		 	 112	

•	 Politie	 	 	 101

•	 Tele-Onthaal	 	 106

•	 Child	Focus	 	 110

A

A.A.
050/41.42.84    
0474/55.09.55    
03/239.14.15

info@aavlaanderen.org

Aids-Telefoon 078/15.15.15

Ambulance en Brandweer 112 

Antigifcentrum 070/245.245 www.poisoncentre.be

B

rusthuis infofoon 078/15.25.25

Meldpunt	bejaardenmis(be)
handeling

078/15 15 70 meldpuntomb@skynet.be

Belbus 059/56.52.56

Brandweer De Haan 050/41.65.40

Brandwondencentrum 09/323.34.90
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C

Card Stop 070/344.344

Child Focus 11600 www.childfocus.org

Civiele bescherming 050 81 58 41

D

De Lijn 070/22.02.00 www.delijn.be

Diabetes infolijn 0800/96 333

Dierenasiel 050/32.09.66

Dopinglijn 0800/30.201

Druglijn 078/15.10.20

De	Sleutel	(drugscentrum) 050/40.77.70

e

elektriciteit en gas info 078/35.35.34 www.eurocross.be

elektriciteit defecten 078/35.35.00

eurocross 02/272.09.00

F

Farys

Defect water 078/35.35.99

informatie 078/35.35.88

g

Gasreuk melden 0800/65.0.65

Gemeentehuis 050/43.20.50

H

Holebifoon 0800/99 533 vragen@holebifoon.be
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K

Kanker

Vlaamse kankertelefoon 078/15.01.51

Kankerfoon 0800/15.802 www.acc-vkb.be

e-kankerlijn e-kankerlijn@tegenkanker.be

Kinder- en jongerentelefoon 102 www.kjt.org

Kindermishandeling 
Vertrouwenscentrum

050/34.57.57 info@vertrouwenscentrumwvl.be	

M

Meldpunt Milieu & 
Gezondheid

078/15.55.70

Mindermobielencentrale 
Zuienkerke

050 42 79 98
budgetbeheer@ocmw-
zuienkerke.be

O

OCMw Zuienkerke 050/42.79.98

Openbare verlichting Defect 0800/63.535

P

Politie

Politie Zuienkerke 050/41.14.14

Zone	Blankenberge	–	
Zuienkerke

050/42.98.42

Federale Politie 050/41.20.20

Postkantoor Zuienkerke 050/41.00.84

Proximus	Klantendienst 0800/22.800

PwA Blankenberge 050/43.35.14
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R

registratiekantoor Brugge 050/44.56.60

rode Kruis Vlaanderen 105 www.redcross.be

rVA 050/40.77.80

S

SOS Zelfhulpgroepen 09/330.35.25 http://soszelfhulpgroepen.cjb.net

Stedenbouw 050/44.28.11

Straatlamp defect 0800/63.535 www.straatlampen.be

T

Technische dienst 
Zuienkerke

050/41 75 77

Telefooninlichtingen

Binnenland 1207

Buitenland 1204

Telenet 015/66.66.66

Tele-onthaal 106 www.tele-onthaal.be

V

VDAB

Blankenberge 050/43.35.10

Brugge 050/44.04.80

info 0800/30.700 info@vdab.be

Veilig Vrijenlijn 078/15.15.15
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w

wachtdienst

Geneesheren
050/41.77.11    
050/23.90.99

Apothekers 0900/105.00 www.apotheek.be

weduwen / weduwnaars / 
wezen

052/37.05.56

wegentelefoon 0800/122.66 www.meldpuntwegen.be

werkwinkel

Blankenberge 050/43.12.04

Brugge 050/44.04.80 www.werkwinkel.be

Z

Zelfmoordlijn 02/649.95.55

Ziekenwagen rode Kruis 105
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∕ voorwoord

Best e inwoner,

in naam van de raadsleden en de personeelsploeg van oCMw Zuienkerke verwelkom 
ik u graag als lezer van deze infobrochure. het biedt ons de kans om u te informeren 
over het aanbod waarvoor u bij het oCMw terecht kunt.

het openbaar Centrum voor Maatschappelijk welzijn (oCMw) heeft een belangrijke 
rol in het lokale beleid van Zuienkerke. in overleg met het gemeentebestuur voeren 
wij wettelijke opdrachten uit en nemen we zelf initiatieven.

om aan iedereen het recht op een menswaardig bestaan te garanderen, realiseren 
mandatarissen en beroepskrachten concrete doelstellingen in dienst van alle 
inwoners van onze gemeente. in onze moderne samenleving met haar goed 
georganiseerde sociale zekerheid zijn er nog steeds mensen die uit de boot dreigen 
te vallen. Aan elke inwoner die het om gelijk welke reden moeilijk heeft, besteden 
we bijzondere aandacht.     

deze brochure biedt u een overzicht van onze dienstverlening met aanduiding van de 
verantwoordelijken en hun contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren voor 
meer informatie. onze medewerkers zullen graag op een discrete en respectvolle 
manier samen met u naar de beste oplossing zoeken voor uw persoonlijke vragen.

Met vriendelijke groeten

noël delaere
voorzitter oCMw Zuienkerke
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1  ∕ STruCTuur en MedewerkerS

het openbaar Centrum voor Maatschappelijk welzijn van Zuienkerke streeft ernaar 
de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren waardoor elke inwoner van onze 
gemeente een menswaardig bestaan kan leiden.

het oCMw bevindt zich op de eerste verdieping van het gemeentehuis 
(lift aanwezig):

Adres: kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke 
telefoon: 050/42 79 98
fax: 050/42 67 37

OCMW-Raad:

het oCMw wordt bestuurd door de raad voor Maatschappelijk welzijn.  de leden 
van de raad worden verkozen door de gemeenteraadsleden.  het aantal raadsleden 
staat in verhouding tot het bevolkingscijfer.  het oCMw Zuienkerke telt negen 
raadsleden (inclusief oCMw-voorzitter)

Voorzitter:  

de voorzitter wordt verkozen door een meerderheid van de raadsleden door akte 
van voordracht.  Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 maakt 
de oCMw-voorzitter ook deel uit van het College van Burgemeester en Schepenen. 
indien gewenst kan er een afspraak met de oCMw-voorzitter gemaakt worden.

B noël delaere 
 (email: voorzitter@ocmw-zuienkerke.be, 
 tel. 050/42 79 98)
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Leden:

B 1  demaecker Yves B 5  kerckhove veronique
B 2  demeulemeester diana B 6  Lagast emmy
B 3  demeyere walter B 7  Samijn jeannine
B 4  Fockedey els B 8  vanderbeke Ludwig

Secretaris: 

de secretaris leidt de administratie en is hoofd van het personeel.

B inez Goderis 
 (email: secretaris@ocmw-zuienkerke.be, 
 tel. 050/42 79 98)

Gewestelijke ontvanger: 

de ontvanger beheert de financiën en is verantwoordelijk 
voor de boekhouding.

B johan van heuckelom 
 (email: ontvanger@ocmw-zuienkerke.be, 
 tel. 050/43 20 50)

4

8

3

7

2

6

1

5



6

Sociale dienst: 

Bij de sociale dienst kun je terecht met problemen van materiële, sociale, financiële, 
administratieve en psychologische aard.

B Mieke Matton 
 (email: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be)
 of tel. 050/42 79 98

B isabelle vanhaecke 
 (email: budgetbeheer@ocmw-zuienkerke.be 
 of thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be) 
 of tel. 050/42 79 98

Mieke Matton is verantwoordelijk voor: 
•	 Aanvragen	participatie	en	sociale	activering
•	 Aanvragen	verwarmingstoelage
•	 Algemeen	maatschappelijk	werk
•	 Financiële/materiële	steun	(verlenen	van	huurwaarborg,	
 voorschotten op loon of sociale uitkeringen, tussenkomsten,…)
•	 Leefloon
•	 Lokale	adviescommissie	water,	gas	en	elektriciteit	
•	 Opladen	kaart	budgetmeter
•	 Opvang	en	begeleiding	van	asielzoekers	
 (Lokaal opvang initiatief + uitvoering van het asielbeleid)

isabelle vanhaecke is verantwoordelijk voor:
•	 Aanvraag	collectieve	schuldenregeling
•	 Aanvraag	thuiszorgdiensten	
 (poetsdienst, thuisbezorgde maaltijden, minder mobielen centrale,…) 
•	 Administratieve	ondersteuning	bij	aanvraag	premies	en	tegemoetkomingen
•	 Algemeen	maatschappelijk	werk
•	 Begeleiding	thuiszorgsituatie	
•	 Budgetbegeleiding	en	-beheer
•	 Onderzoek	aanvraag	borgstelling	rusthuis
•	 Sociaal	onderzoek	thuiszorgpremie
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2  ∕ ThuiSZorG

Meldpunt thuiszorg

het meldpunt thuiszorg werd opgericht binnen de sociale dienst van het oCMw.  
de doelstelling is om de thuiszorg van hulpbehoevenden in de gemeente zo goed 
mogelijk te ondersteunen en te stimuleren.  de voornaamste taken van het 
meldpunt zijn:

•	 Begeleiding	en	ondersteuning	bij	het	opstarten	van	een	thuiszorgsituatie
•	 Samenwerking	 met	 de	 sociale	 diensten	 van	 de	 ziekenhuizen	 in	 het	

vooruitzicht van ontslag na een ziekenhuisopname
•	 Bewaken	van	de	‘zorg	op	maat’
•	 Informatie	en	aanvraag	van	diverse	premies	en	tegemoetkomingen
•	 Begeleiding	bij	de	afsluiting	van	de	thuiszorg	indien	ze	niet	meer	haalbaar	is

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke,
 (e-mail: thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be, tel. 050/42 79 98)

Poetsdienst

de poetsdienst is er voor mensen die omwille van ziekte, handicap of leeftijd het 
onderhoud van hun woning (tijdelijk) niet meer aankunnen.  
de uurprijs wordt bepaald aan de hand van het inkomen van alle inwonenden en het 
kadastraal inkomen van een eventuele eigendom. de tariefschalen zijn vastgesteld 
door de raad voor Maatschappelijk welzijn.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Thuisbezorgde maaltijden

het oCMw Zuienkerke heeft hiervoor een samenwerkingsakkoord met een traiteur.  
deze dienst richt zich tot mensen voor wie het bereiden van een maaltijd (tijdelijk) 
te zwaar valt.
er kan elke dag een maaltijd worden voorzien (ook feestdagen en weekend).  op 
woensdag en zondag komt de traiteur niet langs maar er is mogelijkheid om twee 
verschillende maaltijden te bestellen op dinsdag en zaterdag.  de prijs van een 
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maaltijd bedraagt 7 euro. na voorlegging bewijs verhoogde tegemoetkoming van 
het ziekenfonds kan een tussenkomst van 1 euro per maaltijd bekomen worden. 
de maaltijd bestaat uit soep en een hoofdgerecht en wordt geleverd in porseleinen 
schotels.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Minder Mobielen Centrale

de Minder Mobielen Centrale (kortweg MMC) is een dienst die mensen met 
verplaatsingsproblemen vervoert (familiebezoek, kapper, tandarts, boodschappen, 
dokter..). 
Let wel: de MMC is niet bedoeld als ziekenvervoer.
het lidgeld bedraagt 10 euro per jaar (15 euro voor koppel of samenwonende). er 
wordt 0,27 euro per km aangerekend, vanaf het thuisadres van de chauffeur en 
terug.  

de Minder Mobielen Centrale is een vrijwilligersdienst.  een aanvraag dient altijd 
te gebeuren via de sociale dienst van het oCMw minstens twee werkdagen op 
voorhand.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Thuiszorgpremie

de gemeente Zuienkerke verleent in samenwerking met het oCMw een toelage 
aan de persoon die  daadwerkelijk instaat voor de verzorging van een inwonende 
hulpbehoevende (minimum drie maanden voorafgaand aan de aanvraag, op 
hetzelfde adres als de hulpbehoevende ingeschreven zijn in het bevolkingsregister).  
er zijn ook voorwaarden m.b.t. de graad van hulpbehoevendheid en inkomen aan 
verbonden.

nadat een medisch formulier ingevuld werd door de huisarts, komt een 
maatschappelijk werker op huisbezoek om een zorgenplan en sociaal verslag op te 
maken.  
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het College van Burgemeester en Schepenen kijkt dan of aan alle voorwaarden 
werd voldaan om de thuiszorgpremie toe te kennen.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail:  thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be, tel. 050/42 79 98) 
 of bij de gemeentesecretaris 
 (e-mail: franky.goethals@zuienkerke.be,  tel. 050/43 20 50)

Gehandicaptenpremie

Personen met een handicap van minstens 66% die in Zuienkerke wonen en in 
het bezit zijn van een officieel attest kunnen in aanmerking komen voor een 
gehandicaptenpremie.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Sociale tegemoetkoming in de vorm van gratis vuilniszakken

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

om in aanmerking te komen dient u ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister 
van Zuienkerke en te behoren tot één van onderstaande categorieën:

•	 In	aanmerking	komen	voor	de	zorgverzekering
•	 Incontinent	zijn	of	een	stoma	hebben
•	 3	maanden	in	budgetbeheer	zijn	bij	het	OCMW	Zuienkerke
•	 6	 maanden	 (aaneensluitend)	 recht	 hebben	 op	 leefloon	 van	 het	 OCMW	

Zuienkerke

Binnen het jaar na geboorte van een kind en indien u behoort tot één van deze 
categorieën krijgt u nog een extra pak gratis vuilniszakken.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)
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Tussenkomst dagverzorgingscentrum

Zuienkerkenaars die gebruik wensen te maken van een dagverzorgingscentrum 
kunnen een aanvraag doen voor een tussenkomst in het verblijf en vervoer naar/van 
een dagverzorgingscentrum.  na goedkeuring door de raad voor Maatschappelijk 
welzijn kan er een tussenkomst verkregen worden van 1,50 euro/dag in het verblijf 
en 2,50 euro/dag in het vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum (ongeacht 
of u gebruik maakt van de bus van het centrum of gevoerd wordt door familie, 
vrienden,….)

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)
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3  ∕ AdMiniSTrATieve en 
 PSYChoSoCiALe huLP.
 oPLAAdPunT BudGeTMeTer

Administratieve hulp 

de sociale dienst kan ook hulp bieden bij het invullen van formulieren of het 
beantwoorden van brieven en documenten. 

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Psychosociale hulp

we worden allemaal wel eens geconfronteerd met vragen, zorgen of concrete 
moeilijkheden… wie in problemen komt, kan niet altijd terecht bij vrienden 
of kennissen. de sociale dienst vervult de rol van eerstelijnszorg door naar 
uw problemen te luisteren, samen naar een oplossing te zoeken en met u de 
nodige stappen in de goede richting te zetten. indien een meer gespecialiseerde 
hulpverlening noodzakelijk is, wordt er doorverwezen.    

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Oplaadpunt budgetmeter

een budgetmeter is een elektriciteits- of gasmeter, die werkt met een oplaadbare 
budgetmeterkaart, van de sociale energieleverancier eandis.
dit systeem laat toe elektriciteit of gas te verbruiken die u vooraf heeft betaald.  
het oCMw Zuienkerke beschikt in de wachtruimte van de sociale dienst over 
een oplaadterminal waar u uw budgetmeter kunt opladen. u kunt er ook betalen 
met bancontact. deze dienst is beschikbaar tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. voor het opladen kunt u ook terecht in een klantenkantoor van 
eandis.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be 
 of tel. 050/42 79 98 of eandis: tel. 078/35 35 34)
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4  ∕ FinAnCiëLe huLP

Recht op maatschappelijke integratie

Het	leefloon	is	een	sociale	uitkering	die	men	enkel	via	het	OCMW	kan	ontvangen.	
elke persoon zonder bestaansmiddelen of met minder dan het wettelijk minimum, 
en die nergens anders rechten kan laten gelden op andere uitkeringen, kan een 
aanvraag indienen.

Eén	van	de	voorwaarden	die	worden	gesteld	voor	het	verkrijgen	van	leefloon,	is	dat	
er samen met het oCMw wordt gezocht naar een gepaste job. 

het maandelijks toegekende bedrag is onder andere afhankelijk van de gezinssituatie 
(alleenstaand, met of zonder kinderlast, samenwonend, …).

Voorschotten

indien bepaalde uitkeringen zoals pensioen, inkomensgarantie, werkloosheids-
uitkering, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkering, enz…  op zich laten 
wachten, kan het oCMw beslissen een voorschot toe te kennen op deze uitkeringen. 
de -door het oCMw toegekende- voorschotten worden meestal rechtstreeks 
teruggevorderd van de uitbetalingsinstelling.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)



13

5  ∕ STeun/ToeLAGen 

Aan een persoon of een gezin dat in financiële moeilijkheden verkeert, kan een 
financiële steunverlening toegekend worden. het kan hier gaan om een éénmalige 
steun of om een periodieke financiële toelage.  
de raad voor Maatschappelijk welzijn beslist in elk individueel dossier of de gegeven 
steun al dan niet teruggevorderd wordt.  

Huursubsidies

ook voor het aanvragen van huursubsidies, toegekend door de overheid, en/of 
oCMw-huurtoelage, kan u bij de sociale dienst terecht.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Verwarmingstoelage

of we nu harde winters krijgen of niet, onze woning verwarmen moeten we zeker. 
Maar de energiefactuur kan hierdoor hoog oplopen. elk jaar kent het ministerie een 
verwarmingstoelage toe. de aanvragen gebeuren via het oCMw.  
om in aanmerking te komen moet er verwarmd worden met één van de volgende 
brandstoffen: huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c), bulkpropaangas.  
Bovendien behoort u tot één van volgende categorieën:

•	 de	 gerechtigden	 op	 een	 verhoogde	 tegemoetkoming	 van	 de	 ziekte-	 en	
invaliditeitsverzekering 

•	 de	gezinnen	met	een	 laag	 inkomen	 (voor	bedragen	 raadpleeg	Het	Sociaal	
verwarmingsfonds of uw oCMw)

•	 Personen	 met	 een	 schuldenoverlast	 (collectieve	 schuldenregeling	
of schuldbemiddeling en het oCMw heeft vastgesteld dat u uw 
verwarmingsfactuur niet kan betalen). 

het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de 
categorie waartoe u behoort. Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er 
een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1500 liter brandstof.
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Bij uw aanvraag (bij het oCMw en binnen de 60 dagen na de levering) brengt u 
volgende documenten mee: identiteitskaart, aanslagbiljet personenbelasting, 
verwarmingsfactuur en bewijs van betaling, bankrekeningnummer en een klevertje 
van de mutualiteit.
  
B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke, 
 sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be, tel. 050/42 79 98 
 of eandis: tel. 078/35 35 34

Voedselhulp

in hoge nood kan het oCMw Zuienkerke een voedselpakket voorzien.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Steun aan vreemdelingen

Financiële steundossiers
het oCMw is verplicht om financiële steun toe te kennen aan asielzoekers die 
toegewezen zijn aan onze gemeente, volgens het door de federale overheid 
opgelegde spreidingsplan.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Lokaal opvanginitiatief (LOI)
Sinds november 2000 beschikt het oCMw Zuienkerke over een lokaal 
opvanginitiatief voor asielzoekers. 
de asielzoekers worden toegewezen door de Federale overheid. Tijdens hun verblijf 
in Zuienkerke worden hun materiële kosten door het oCMw gedragen. 
het opvanginitiatief wordt door de federale overheid erkend en gesubsidieerd.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)
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6  ∕ BudGeTBeGeLeidinG/ 
 BudGeTBeheer en AAnvrAAG 
 CoLLeCTieve SChuLdenreGeLinG

Sinds 5 oktober 2002 is het oCMw officieel erkend als instelling voor 
schuldbemiddeling door het Ministerie van de vlaamse Gemeenschap. hierdoor 
kan het oCMw een efficiënte hulpverlening aanbieden in dossiers met financiële 
moeilijkheden, zowel naar de cliënt toe als naar de schuldeisers.

Budgetbegeleiding

Bij budgetbegeleiding wordt er een inventaris gemaakt van al de inkomsten en 
uitgaven, waarin ook schulden kunnen vervat zitten. er wordt een budgetplan 
opgemaakt dat kan dienen als werkinstrument bij het beheren van uw budget.
Bij budgetbegeleiding blijft de cliënt zelf de inkomsten beheren en voert zelf de 
betalingen uit maar met begeleiding van de maatschappelijk werker. 

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: budgetbeheer@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Budgetbeheer

Budgetbeheer gaat nog een stapje verder dan budgetbegeleiding.  het inkomen 
wordt overgemaakt op een budgetbeheerrekening waarmee de maatschappelijk 
werker de vaste kosten betaalt en eventuele schulden in de mate van het mogelijke 
afbetaalt. Aan de persoon in budgetbeheer wordt wekelijks “leefgeld” overgemaakt 
op een afnamerekening.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: budgetbeheer@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)
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Collectieve schuldenregeling

deze dienst is er enkel voor mensen met een overmatige schuldenlast. om in 
aanmerking te kunnen komen voor collectieve schuldenregeling dient er een 
verzoekschrift te worden opgemaakt, dat naar de rechter wordt toegezonden.   
deze beslist dan of iemand al dan niet wordt toegelaten tot de collectieve 
schuldenregeling.  vanaf toelaatbaarheid wordt er een schuldbemiddelaar aangeduid 
en stoppen alle interesten, loonbeslagen of uitvoeringen van de deurwaarder. de 
schuldbemiddelaar stelt dan een minnelijk aanzuiveringsplan voor om de schulden 
af te betalen.  Gaan de schuldeisers hier niet mee akkoord, dan wordt dit opnieuw 
voorgelegd aan de rechter die dan beslist hoe het afbetalingsplan er uit zal zien, dit 
wordt het gerechtelijk aanzuiveringsplan genoemd.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: budgetbeheer@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)
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7  ∕ huiSveSTinG

Bejaardenwoningen

het oCMw Zuienkerke beschikt over vier bejaardenwoningen. deze zijn gelegen in 
de Meetkerkestraat en worden prioritair verhuurd aan bejaarden. het toekennen 
van deze woningen behoort tot de bevoegdheid van de raad voor Maatschappelijk 
welzijn.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Noodwoning

voor personen die onverwacht met een dringende vraag naar huisvesting 
geconfronteerd worden (bv. bij brand, uithuiszetting,…) kan het oCMw een 
noodwoning ter beschikking stellen voor maximum 3 maanden. de raad kan 
eventueel beslissen om die termijn te verlengen. 
de bewoners van de noodwoning betalen geen huur, maar wel een verblijfsvergoeding 
per dag.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Overeenkomst met ‘Het Lindenhof’ 

het oCMw Zuienkerke heeft een samenwerkingsovereenkomst met de sociale 
huisvestingsmaatschappij het Lindenhof. in bepaalde omstandigheden komen 
inwoners van Groot-Zuienkerke prioritair in aanmerking voor een toekenning van 
een sociale woning in Zuienkerke.

de sociale dienst kan u helpen met het invullen van de nodige aanvraagformulieren 
voor het bekomen van een sociale woning.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)
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8  ∕ TewerkSTeLLinG

vaak zijn armoede en sociale isolatie een gevolg van werkloosheid. om die negatieve 
spiraal te doorbreken is het nodig weer aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt.

Werkwinkel Blankenberge-Zuienkerke

vdAB, PwA, rvA en jobkracht 10 zitten samen in de werkwinkel, gelegen in de 
kerkstraat 236 te 8370 Blankenberge. 
u vindt er informatie over werk, solliciteren, opleiding,… . de werkwinkel is open van 
maandag tot vrijdag. 

de dienst jobkracht 10 doet er onder andere aan trajectbegeleiding voor personen 
die	leefloon	ontvangen	en	probeert	hen	een	gepaste	job	aan	te	bieden.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Antennepunt Zuienkerke 

dankzij de permanent beschikbare online vdAB-vacaturecomputer (in wachtzaal 
van sociale dienst oCMw) kunnen op eigen initiatief en tempo jobaanbiedingen 
geraadpleegd worden.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)

Lokale Adviescommissie (LAC)

indien de elektriciteitsfacturen niet betaald kunnen worden, mogen de gewone 
elektriciteitsleveranciers weigeren om nog elektriciteit/gas te verschaffen. wordt 
er niet op tijd een andere leverancier gevonden, dan wordt er elektriciteit/gas 
geleverd door eAndiS, dit is een sociale leverancier.

eén van de maatregelen die eAndiS kan nemen is het plaatsen van een budgetmeter. 
weigert de klant de plaatsing en/of betaalt hij/zij de elektriciteitsfacturen niet bij 
eAndiS, dan beslist de LAC of de elektriciteit/gas mag afgesloten worden. 

de maatschappelijk werker, die tevens in de LAC zetelt, doet een onafhankelijk 
onderzoek om uit te maken of de klant niet wil of niet kan betalen en of er hulp 
moet geboden worden. er wordt in elk geval steeds onderzocht of afsluiting kan 
vermeden worden.

B Meer info: sociale dienst oCMw Zuienkerke 
 (e-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42 79 98)


