
Bevel tot uitvoering van werkzaamheden

De Burgemeester van Zelzate,

Gelet op artikelen 133 en 135, §2 van de nieuwe Gemeentewet houdende de bevoegdheid van de 
burgemeester ter vrijwaring van de openbare veiligheid en de openbare gezondheid;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 63 houdende de bevoegdheid van de 
burgemeester tot het nemen van maatregelen inzake de bestuurlijke politie;

Gelet op de melding van de brandweer, van wie de tussenkomst werd gevraagd voor het nazicht van een 
brand in bovenvernoemde woning te Zelzate; 

Gelet op het verslag van XXXXX, woningcontroleur bij Woonwijzer Meetjesland, naar aanleiding van het 
onderzoek uitgevoerd op 13 juli 2021 in aanwezigheid van XXXXX;

Overwegende dat uit voormeld verslag blijkt dat de woning gelegen te Sint-Stevenstraat 44, 9060 Zelzate 
volgende gebreken vertoont die een acuut veiligheidsrisico met zich meebrengen: het afdak aan de 
achterbouw, waar de keuken en de badkamer van de woning zich bevinden, bevindt zich in zeer slechte 
staat en staat op instorten. Het afdak wordt enkel nog gestut door een van de dragende balken op de 
achterste hoek van het afdak en door één enkele metalen verplaatsbare steunpilaar, die geplaatst werd 
door de bewoner om te vermijden dat het afdak helemaal instort. Daarnaast komen er ook cementen 
brokken van de nok van het dak van het hoofdgebouw los en deze vallen op het terras;

Overwegende dat de vaststellingen ter plaatse kan duidelijk worden gesteld dat ersprake is van een 
veiligheidsrisico voor de bewoners en bezoekers. Dit door de zeer slechte staat van dit afdak, waarvan de 
stabiliteit ernstig in het gedrang is;

Overwegende dat de bewoner deze toestand reeds meerdere keren heeft aangekaart bij de verhuurder en 
de situatie blijft aanhouden.

Overwegende dat de in artikel 1 opgesomde dringende werken noodzakelijk zijn om het bestaande acuut 
veiligheidsrisico weg te nemen;

BESLUIT:

Artikel 1. Aan XXXXX houder van het zakelijk recht van de woning te Sint-Stevenstraat 44, 9060 Zelzate 
43302B0936/00N000, wordt bevel gegeven de volgende werken uit te voeren of te laten uitvoeren:

Er dient een structurele oplossing te worden voorzien aangaande het veiligheidsrisico dat er heerst met 
betrekking tot het afdak aan de achterbouw van de woning.

Artikel 2. Uitvoeringstermijn van de opgelegde werken: 
De werken dienen uitgevoerd binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van dit 
besluit.

Artikel 3. Een controle op de uitvoering van de in artikel 1 opgesomde dringende werken zal gebeuren op 
19/10/2021.

Artikel 4. Indien deze werken niet of onvolledig zijn uitgevoerd binnen de gestelde termijn,  zal de 
burgemeester deze werken zelf laten uitvoeren. De kosten zullen nadien verhaald worden op de eigenaar 
van de woning.



Artikel 5. Een afschrift van dit besluit zal bij aangetekende brief ter kennis worden gegeven aan de 
eigenaar, de bewoner van de woning en eventueel belanghebbenden.

Tevens wordt een eensluidend verklaard afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

Gedaan te Zelzate, op 19 juli 2021 

Wnd algemeen directeur De burgemeester
Christine Coone Brent Meuleman




