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BESLUIT TOT ONGEDIERTEBESTRIJDING BIJ xxx TE ZELZATE 

 

 

DE BURGEMEESTER: 

- Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikels 133 en 135,§ 2; 

 

- Gelet op de melding d.d. 13 november 2020 betreffende vogelmijt in xxx, 

9060 Zelzate; 

 

- Overwegende dat de woning eigendom is van cvba Wonen; 

 

- Overwegende dat de firma Rattaplan een behandeling tegen vogelmijt gedaan 

heeft; 

 

- Overwegende dat cvba Wonen een dakinspectie gedaan heeft, waarbij een 

vogelei werd verwijderd en 3 gaten werden gedicht; 

 

- Overwegende dat er op heden nog steeds vogelmijt in de woning aanwezig 

is; 

 

- Overwegende dat de bewoner xxx gezondheidsklachten heeft, waardoor deze 

opgenomen is in het ziekenhuis; 

 

- Overwegende dat xxx een rijwoning is, waarbij de dakconstructie één 

geheel vormt en er mogelijkheid is dat de vogelmijt zich over de 

aanpalende woningen verspreidt; 

 

- Overwegende dat het in het kader van de openbare volksgezondheid 

noodzakelijk is dat op korte termijn de vogelmijt volledig verwijderd 

wordt;  

 

- Gelet op het telefonisch gesprek d.d. 23 december 2020 met mevr. Patricia 

De Meyer, directeur van cvba Wonen, waarbij akkoord gegaan werd dat de 

gemeente een firma aanstelt ter bestrijding van de vogelmijt en dat de 

factuur door cvba Wonen zal betaald worden;  

 

- Overwegende dat de firma Ferokill de vogelmijt kan bestrijden op 24 

december 2020; 

 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: - De burgemeester geeft de  firma FEROKILL, Jozef de Blockstraat 74, 

2830 Willebroek ,in het kader van het garanderen van de openbare gezondheid, 

de opdracht om ten laatste op 24 december 2020 de vogelmijt te bestrijden in 

de woning gelegen xxx, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als xxx. 

 

Artikel 2: - De kosten voor het bestrijden van het ongedierte zullen verhaald 

worden aan de eigenaar van de woning, zijnde cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 

9060 Zelzate. 

 



Artikel 3: - Dit besluit wordt per mail overgemaakt aan mevr. Patricia De 

Meyer, directeur van cvba Wonen . 

 

Artikel 4: - Dit besluit zal onmiddellijk worden bekendgemaakt 

overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur. 

 

Zelzate, 23 december 2020. 
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Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, 

wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing (artikel 14 en 

17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State) in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt 

betekend. 

 

De vormvoorschriften en termijn na te leven bij het indienen van een beroep tot nietigverklaring worden bepaald 

in Titel I, Hoofdstuk I, Sectie I en II van het meermaals gewijzigd besluit van de Regent van 23 augustus 1948 

tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State (ook wel 

procedurereglement genaamd). 

 

De procedurevoorschriften die bij het indienen van een schorsingsberoep moeten worden nageleefd worden bepaald 

in artikel 17, § 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en in artikel 8 van het koninklijk besluit 

van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. 

 

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden 

ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of 

betekend (artikel 4 procedurereglement - artikel 17, § 3, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van 

State). 

 

De termijn gaat in daags na de betekening van de beslissing. De vervaldag wordt in de termijn gerekend. Is die 

dag echter een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de 

eerstvolgende werkdag (artikel 88 procedurereglement). 

 

Het verzoekschrift moet bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 

Brussel, worden gestuurd (artikel 84 procedurereglement) en op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift 

indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan het Gemeentebestuur van Zelzate,  

Grote Markt 1, 9060 Zelzate, (artikel 3 bis procedurereglement). 

 

Het verzoekschrift moet gedagtekend en ondertekend worden, hetzij door de partij zelf, hetzij door een op de 

tabel van de Orde ingeschreven advocaat, alsmede door personen die in één van de lidstaten van de Europese 

Gemeenschappen gevestigd zijn en er tenminste sedert drie jaar gerechtigd zijn om het beroep van advocaat uit te 

oefenen (artikel 1 procedurereglement - artikel 19, derde lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van 

State). 

 

Het verzoekschrift omvat het volgende (artikel 2 en 3 procedurereglement - artikel 8 koninklijk besluit van 5 

december 1991) : 

− het verzoekschrift moet de Raad van State inlichten nopens de identiteit (naam, hoedanigheid, woonplaats of 

zetel van de verzoekende en van de verwerende partij; 

− op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het voorwerp van het beroep nauwkeurig worden aangegeven en moeten 

de feiten en middelen waarop het beroep berust worden uiteengezet; 

− de verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing. 

 

Bij ieder verzoekschrift moeten drie afschriften worden gevoegd die door de ondertekende voor eensluidend zijn 

gewaarmerkt. Dit aantal wordt met zoveel exemplaren vermeerderd als er bij de zaak betrokken tegenpartijen zijn 

(artikel 85 procedurereglement). 

 

Mededeling 

 

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) voorziet recht van 

inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid:  

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze 

onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de 

verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) 

van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het 

volgende e-mailadres: communicatie@zelzate.be 
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