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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. Communicatie: vraag tot bekendmaking zitdagen Fedris (Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s). 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord dat een vermelding van de website van Fedris en een kort pers-
bericht (met de lokale adressen en bezoekuren van de zitdagen van Fedris) op de gemeentelijke website geplaatst wor-
den. 

2. Personeelsdienst: 

a. onderwijspersoneel – vaste benoeming in het ambt van directeur basisonderwijs. 

Met stembriefjes wordt de volgende stemuitslag bekomen: 

XXX 

Op basis van de bekomen stemuitslag wordt XXX met ingang van 1 mei 2019 aan de gemeentelijke basisschool ‘De 
Krekel’ vastbenoemd in het ambt van directeur basisonderwijs. 

b. Consolidatie arbeidsongeval 2 maart 2018 – XXX. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van het Bestuur voor Medische exper-
tise (Medex) d.d. 16 april 2019 van het arbeidsongeval, waarvan XXX op 2 maart 2018 het slachtoffer werd, waarbij 
aan haar een globale blijvende arbeidsongeschiktheid van 4% (rente) toegekend werd en waarbij de consolidatie-
datum voor dit arbeidsongeval bepaald werd op 6 maart 2019. 

c. Aanwerving van een voltijds contractueel sportfunctionaris voor onbepaalde duur niveau B1-B3 – samenstelling 
selectiecommissie. 
De selectiecommissie voor de aanwerving van een voltijds contractueel sportfunctionaris voor onbepaalde duur op 
niveau B1-B3 met aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar wordt als volgt samengesteld: 

de heer Guy Verbuyst, algemeen directeur gemeentebestuur Zelzate 

de heer Luc Vandemaele, beleidsmedewerker sport provincie Oost-Vlaanderen – dienst sport 

mevrouw Tanja Moens, coördinator promotiedienst Sport Vlaanderen 

de heer Geers Peter, Sportfunctionaris gemeente Lochristi 

Het college van burgemeester en schepenen laat de aanduiding van de voorzitter en de secretaris van de selectie-
commissie over aan de leden van de selectiecommissie die in hun midden een voorzitter en secretaris zullen aan-
duiden. 

d. Verlenging uitbreiding prestatiebreuk XXX tot einde contract. 
De uitbreiding van de prestatiebreuk van 30,4u/week (30,4/38) naar 38u/week (38/38) van XXX als contractueel 
administratief medewerker algemeen secretariaat (niveau B1-B3) wordt verlengd met ingang van 1 juni 2019 tot 
de einddatum van haar tijdelijk contract op 17 oktober 2019. 

3. Milieu 

a. plan-MER-screening publiciteitsverordening. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen opmerkingen bij de plan-MER-screening in kader van de 
publiciteitsverordening. 

b. IdeeMilieu 59. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp van de 59e uitgave van IdeeMilieu goed. 

4. Stedenbouw: Projectpartner bij het indienen van een subsidiedossier voor de financiering van het voorbereidingstraject 
voor North Sea Port District. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming om als projectpartner opgenomen te worden in het 
subsidieproject ‘Naar een North Sea Port district’ voor het Scheldemondfonds van Euregio Scheldemond. 

 



5. Sport:  

a. Gemeentelijke visvijver: toezichters. 
De toezichters worden door het college aangesteld om controle uit te oefenen op de naleving van het politieregle-
ment betreffende de gemeentelijke visvijver. 

b. Gemeentelijke visvijver: partners verkoop visvergunningen. 
Het college gaat akkoord met de voorgestelde partners, maar wel enkel met deze gelegen in Zelzate. 

6. Vragenlijst naar aanleiding van dienstoverleg in het kader van meerjarenplan. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de voorgestelde vragenlijst. Het col-
lege vindt de aanwezigheid van de MAT-leden niet noodzakelijk gedurende de twee geplande dagen van het overleg. 

7. Aktename reactie waarnemend gouverneur op klacht inzake dragen van schepensjerp tijdens Klimaatbetoging. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de reactie van de waarnemend gouverneur betreffende de 
klacht over het misbruik van het dragen van de officiële schepensjerp. 

8. Bevolking: Ambtelijke schrappingen. 

Schepen Steven De Vuyst verlaat de zitting vanaf dit agendapunt. 

De ambtelijke schrappingen worden goedgekeurd. 

9. Mobiliteit: 

a. wandelclub Al Kontent wandeltocht op 25 mei 2019 – aanvraag om toelating voor het organiseren en het beweg-
wijzeren van een wandeltocht over het grondgebied. 
Het college verleent toelating. 

b. WTC De Leeglopers wielertocht op 16 juni 2019 – aanvraag om toelating voor het organiseren en bewegwijzeren 
van een wielertocht over het grondgebied. 
Het college verleent toelating. 

c. Landelijke Gilden Open Tuinen zomer 2019 – aanvraag om toelating voor het bewegwijzeren. 
Het college verleent toelating. 

d. Wandelclub De Kwartels wandeltocht op 28 juli 2019 – aanvraag om toelating voor het organiseren en het beweg-
wijzeren van een wandeltocht over het grondgebied. 
Het college verleent toelating. 

e. Tijdelijk politiereglement inzake 50 jaar Gantoisetrippers en de Beker van België door café Century op de Grote 
Markt ‘VEM-pleintje’ op 06 mei 2019. 
Een STILSTAAN EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd op: 

het “VEM”-pleintje van de Grote Markt op maandag 06 mei 2019 vanaf 15:00u tot en met 22:00u (evenement); 

de R4-Kanaalstraat tussen het kruispunt met de Oostkade en de Grote Markt 

op maandag 06 mei 2019 vanaf 15:00u tot en met 22:00u (parkeerruimte autobussen AA Gent); 

f. Tijdelijk politiereglement inzake een boarding-voetbal-tornooi door café’s Maritime en Bristol vanaf zaterdag 25 
mei 2019 tot en met zondag 26 mei 2019. 

Een STILSTAAN EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd vanaf zaterdag 25 mei 2019 om 18:00u tot zondag 26 
mei 2019 om 20:00u op: 

het middenplein van de Grote Markt vanaf de noordelijke inrit aan de frituur tot ter hoogte van het gebouw Grote 
Markt 24; 

de Grote Markt op de parkeerhaven bezijden rijbaan rechtover Grote Markt 22-24 (cafés Maritime en Bristol). 

g. Tijdelijk politiereglement inzake plaatsen van een tent op het grasplein rechtover café The Corner op 25 mei 2019. 

Een DOORRIJVERBOD in beide rijrichtingen zal worden ingevoerd: 

in de Suikerkaai tussen het kruispunt met de Boerenstraat en de parkeerhaven rechtover de gemeentelijke techni-
sche dienst vanaf zaterdag 25 mei 2019 om 18:00u tot en met zondag 26 mei 2019 om 01:00u; 

h. Tijdelijk politiereglement inzake verkiezingen op zondag 26 mei 2019. 
Een STILSTAAND EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd op zondag 26 mei 2019 van 07:00 uur tot 15:00 uur: 

Aan het kiesbureau RVT Zilverbos: 

In de Bloemenboslaan tussen het rondpunt Burgemeester Joseph Chalmetlaan en de ingang van het RVT Zilverbos, 
langs beide zijden van de rijweg, geldende voor alle voertuigen; 

Aan het kiesbureau school Debbautshoek De Krekel: 

In de Emiel Caluslaan op de bezoekers- en directieparking net naast de hoofdingang, geldende voor alle voertui-
gen; 

Aan het kiesbureau sporthal Eurohal: Niet van toepassing. 



i. Tijdelijk politiereglement inzake 1000 kilometer Kom Op Tegen Kanker bevoorradingspunt op de Grote Markt op 
vrijdag 31 mei 2019. 
Een STILSTAAND EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd in de volgende zones: 

Grote Markt (deel “vleesmarkt”) op de parkeerhavens bezijdens de rijweg zowel langs de rijrichting noord als langs 
de rijrichting zuid op vrijdag 31 mei 2019 vanaf 07:00u tot en met 18:00u “uitgezonderd begeleidende voertuigen”; 

Grote Markt (deel “vleesmarkt”) op het volledige middenplein op vrijdag 31 mei 2019 vanaf 07:00u tot en met 
18:00u “bevoorradingspunt 1000 km KOTK”. 

verlengde Franz Wittoucklaan tussen Oost- en Westkade op vrijdag 31 mei 2019 vanaf 07:00u tot en met 18:00u 
“uitgezonderd bussen 1000 km KOTK” 

j. Tijdelijk politiereglement inzake Baloise Belgium Tour op 12 juni 2019. 
Een STILSTAAND EN PARKEERVERBOD zal ingevoerd worden in de Assenedesteenweg tussen het kruispunt met de 
R4 en de gemeentegrens met Assenede en alle aangrenzende parkings op woensdag 12 juni 2019 tussen 09:30 uur 
en 14:00 uur. 

k. Tijdelijk politiereglement inzake een handboogschieting door SVMZ Mannenclub in de Marktstraat op 15 juni 2019. 
Een STILSTAAN EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd in de Markstraat: 

aan de zijde van het café: vanaf café Noorderlicht tot aan de schuine hoek met de Oostkade vanaf 08:00u tot en 
met 23:59u. 

aan de overzijde van het café: over de volledige lengte tussen beide kruispunten vanaf 08:00u tot en met 23:59u. 

10. Bekrachtiging agendapunten digitaal college d.d. 19 april 2019: 

a. Agenda gemeenteraad d.d. 29 april 2019. 
De goedkeuring van de agenda van de gemeenteraad d.d. 29 april 2019 wordt bekrachtigd. 

b. V/198/1 – verkaveling voor het bouwen van industriële en ambachtelijke bedrijfunits – Batoka - verkoopbaarheids-
attest. 

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de beslissing van het digitaal college van 19 april 2019 
waarin het college besliste het verkoopbaarheidsattest af te leveren voor de verkaveling V/198/1 voor het verkave-
len van gronden voor het bouwen van industriële en ambachtelijke units en verleend door de Deputatie van de 
provincie Oost-Vlaanderen op 8 december 2016 onder voorwaarden. 

11. Vervangen c.v. ketels gemeentelijke basisschool “De Krekel” – gunning. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de hogervermelde werken te gunnen aan Fluvius System 
Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, voor een uitvoeringsbedrag van € 290.511,74 incl. btw. 

12. Toegevoegd punt: bordjes ‘honden aan de leiband’ en ‘geen hondenpoep’ in het park Opgevuld Kanaal. 
Het college geeft de opdracht aan de technische dienst tot het plaatsen van bordjes ‘geen hondenpoep’ en ‘honden aan 
de leiband’ in het park Opgevuld Kanaal.   

13. Toegevoegd punt: aanrekenen BTW en intrest aan de eigenaars van Zonnebloemstraat X voor de belasting op de eerste 
aanleg van trottoirs en opritten behorende tot de openbare weg. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt een nieuwe brief naar de eigenaars te sturen met de mededeling 
om de brief dd. 2 april 2019 te vernietigen en dat het punt zal worden behandeld op de komende gemeenteraad van 27 
mei 2019. 

14. Toegevoegd punt: intrekking beslissing van college d.d. 11 april 2019 m.b.t. vraag tot huren zaal voor suikerfeest en of-
ferfeest - gebedsdienst is niet mogelijk gezien reglement verhuur van zalen. 
Het college van burgemeester en schepenen trekt haar beslissing d.d. 11 april 2019 waarin ze akkoord was om aan de 
voorzitter van Moskee El Moshineen voor te stellen om de gebedsdiensten tijdens het suiker-en offerfeest in CC De Brug 
te organiseren in. 

PUNT II OMGEVING 

15. Bronbemaling horende bij de bouw van 11 appartementen – De Baerdemaeker Christoph - Bronbemaling bij Oostkade. 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door de heer De Baerdemaeker Christoph, Oosterzelesteenweg 123, 
9230 Wetteren voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20190325-
0077, zijnde de bronbemaling horende bij de bouw van 11 appartementen, gelegen te Oostkade 23, 9060 Zelzate, ka-
dastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A; 0524 F  3. 

PUNT III BETALINGSBEVELEN 

16. Betaallijsten nrs. 2019/47 en 2019/48 worden goedgekeurd. 

PUNT IV KENNISGEVINGEN 

1. E-mail d.d. 10 april 2019 van Guy Verbuyst betreffende aanwerving nieuwe jeugdopbouwwerker. 

2. Brief d.d. 5 april 2019 van Agentschap Wegen en Verkeer betreffende Afschrift aanvraag voor een vergunning elektrici-
teit. 



3. Brief d.d. 5 april 2019 van Agentschap Wegen en Verkeer betreffende Afschrift aanvraag voor een vergunning gas. 

4. Brief d.d. 9 april 2019 van Federale Overheidsdioenst Binnenlandse Zaken Rijksregister betreffende Inwerkingtreding 
Verordening inzake bevordering vrij verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van openbare doculenten in 
de EU. 

5. Brief d.d. 16 april 2019 van Veneco betreffende Proeftuinen ontharding: oproep intergemeentelijk subsidiedossier. 

6. Brief d.d. 11 april 2019 van De Lijn, VVSG en Profacts betreffende tevredenheidsmeting De Lijn. 

7. Brief d.d. 9 april 2019 van Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende afronding onderzoek gouverneur inzake klacht 
i.v.m. belangenvermenging bij de goedkeuring van het budget van de gemeente. 

8. Uitnodiging: Workshop gemeentelijk klimaatrapport Gent: 20 of 24 mei 2019. 

 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

In opdracht: 
De algemeen directeur, De burgemeester-voorzitter, 
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