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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. Stedenbouw: 

a. Gecoro – oproeping kandidaten. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat volgende verenigingen zullen opgeroepen worden om één 
of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Orde-
ning en desgevallend een plaatsvervanger voor te dragen: 

1. milieu- en natuurverenigingen met uitsluiting van jeugdverenigingen: 
 Bond Beter Leefmilieu – Tweekerkenstraat 47 – 1000 Brussel 
 Natuurpunt Oost-Vlaanderen – Kortrijksepoortstraat 192 – 9000 Gent 
 Natuur en Landschap Meetjesland – Boelaere 131 – 9900 Eeklo 
 ATB Natuurvrienden – Koenraad De Clercq – Mezenlaan 23 – 9060 Zelzate 
 Velt Zelzate – Kalestraat 41 – 9940 Evergem 
 Natuur en Landschap Meetjesland vzw – Stationsgebouw, Koningin Astridplein 1 – 9000 Eeklo 
 Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw – Verbindingsstraat 28 – 9060 Zelzate 
 Natuurpunt Meetsjeslandse Kreken – Groenstraat 26 – 9060 Zelzate 
 Regionaal Landschap Meetjesland – Marktstraat 65 – 9990 Maldegem 
 Give it Back – Jonas Wielandt – P. De Colvenaerplein 18 – 9060 Zelzate 
 Vzw Tuinhier – PAC Het Zuid – Woodrow Wilsonplein 2 – 9000 Gent 

2. verenigingen voor werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van handelaars en landbouwers; 
 UNIZO – Wachtebekestraat 115 – 9060 Zelzate 
 CIB Vlaanderen – Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent 
 Confederatie Bouw – Tramstraat 59 -9052 Zwijnaarde 
 VOKA Oost- Vlaanderen – Lammerstraat 18 – 9000 Gent 

3. verenigingen voor handelaars; 
 Dekenij Centrum – Grote Markt 85 – 9060 Zelzate 
 Dekenij Debbautshoek – Hans Kochlaan 32 – 9060 Zelzate 
 Dekenij Kennedylaan Winkelcentrum – Rijkswachtlaan 11 – 9060 Zelzate 
 Dekenij T.O.E.N. Groentstraat 103 – 9060 Zelzate 

4. verenigingen voor landbouwers; 
 Boerenbond Bedrijfsgilde – Beekstraat 104 – 9968 Bassevelde 
 Vlaams Agrarisch Centrum – Ambachtsweg 20 – 9820 Merelbeke 
 Polder Moervaart en Zuidlede – Sleidinge-Dorp 6 – 9940 Sleidinge 
 Zwarte Sluispolder – Hollekenstraat 5 – 9960 Assenede 

5. verenigingen voor werknemers 
 ABVV – Marktstraat 2 – 9060 Zelzate 
 ACLVB – Pres. J.F. Kennedylaan 1/0001 – 9060 Zelzate 
 ACV – Fr. Wittoucklaan 22 – 9060 Zelzate 

6. jeugdverenigingen 
 JNM vzw – afdeling -Krekenland – Kortrijksepoortstraat 192 – 9000 Gent 
 Chiro Brug – Leegstraat 99 -101 – 9060 Zelzate 
 Chiro Samjolé – Kerkstraat 18 – 9060 Zelzate 
 FOS De Kievit – Knikkerstraat 19 – 9060 Zelzate 
 Scouts en Gidsen Vuurtorengroep – Groenstraat 15 – 9060 Zelzate 
 Jeugdbrandweer De Zeebraadjes – Burg. J. Chalmetlaan 56 – 9060 Zelzate 
 Jeugdverbroedering – Grote Markt 1 – 9060 Zelzate 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de lijst met deskundigen op te roepen als lid van de 
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. 

b. Vraag tot plaatsing van mobiele frituur op de Grote Markt. 

De aanvrager wordt op de hoogte gebracht dat er geen toelating kan worden gegeven om op dagelijkse basis een 
mobiele frituur op de Grote Markt te plaatsen en om buiten de marktdag (= maandag) met een vaste standplaats 



op de Grote Markt plaats te nemen gelet op de aanwezigheid in het centrum van reeds 4 frituren en eveneens een 
pittazaak waar ook frieten en frituurartikelen kan worden gekocht. 

Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat hij de mogelijkheid heeft om met zijn mobiele frituur tijdens de weke-
lijkse markt op maandag als losse deelnemer een plaats in te nemen in toepassing van het belastingreglement be-
treffende de contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van markten/kermis-
sen/rommelmarkten,….  

c. Akker – grensbepaling van huisnummer 6-8-12 met het openbaar domein. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat, in functie van de vraagstelling over het te nemen referen-
tiepunt voor de grensbepaling tussen openbaar domein en Akker 6-8-12, de landmeter Luk Meert zich dient te ba-
seren op de oude kadastrale opmetingsplannen in plaats van de as van de weg.  Gezien het college van burgemees-
ter en schepenen het algemeen belang moet dienen gaat ze geen verdere actie ondernemen naar XXX, tenzij zou 
blijken dat de gemeente in haar werking zelf hinder ondervindt. De betrokkenen XXX, worden op de hoogte ge-
bracht van de beslissing, alsook landmeter Luk Meert voor wat betreft het referentiepunt voor de grensbepaling. 

d. Projectvergadering Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen - zone W1-W7: advies. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen naar aanleiding van de projectvergadering 
voor het ombouwen van de R4West en Oost tot primaire wegen- zone W1-W7. De gemeente is vertegenwoordigd 
in de diverse werkgroepen, IGBC en RMC naar aanleiding van de omvorming en heeft zijn eventuele opmerkingen 
gedurende het proces reeds kunnen overmaken aan de werkvennootschap.   

2. Milieu 

a. aanpassingen statuten milieuraad. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de wijzigingen van de statuten van de 
milieuraad, zoals voorgesteld. De nieuwe statuten zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente-
raad. 

b. samenstelling milieuraad. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de ledenlijst van de milieuraad. De sa-
menstelling van de milieuraad zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

3. Raadpleging bevolkingsregister: beslissing in kader van informatieveiligheid (GDPR). 

Het college gaat akkoord met de voorgestelde limitatieve lijst voor raadpleging bevolkingsregister waarvoor geen aparte 
beslissing van het college nodig is. Iedere andere aanvraag tot raadpleging van de bevolkingsregisters, zowel voor in-
terne als externe doeleinden, maakt het voorwerp uit van een aparte collegebeslissing, en wordt getoetst aan de voor-
schriften van de wet van 19 juli 1991, het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 en de wet van 8 december 1992. Iedere aan-
vraag tot raadpleging van de bevolkingsregisters is beperkt tot de uitvoering van het opgegeven doel. Het oneigenlijk 
gebruik van de verkregen gegevens in welke vorm ook (personenlijsten, uittreksels,…), bijvoorbeeld voor publicitaire 
doeleinden, of het doorgeven van deze gegevens aan derden is verboden. 

4. Financiële dienst 
a. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier vaste reclameborden    zichtbaar vanaf de openbare weg aanslagjaar 

2018. 
Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 
belasting op vaste reclameborden zichtbaar vanaf de openbare weg aanslagjaar 2018 – voor een bedrag van 
7.202,90 euro en 23 artikels. 

b. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier drijfkracht aanslagjaar 2019. 
Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 
belasting op drijfkracht aanslagjaar 2019 – voor een bedrag van 858.851,58 euro en 13 artikels. 

c. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier bestuurlijke aanhoudingen april 2019. 
Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: belasting op bestuurlijke aanhoudingen april 2019 
– voor een bedrag van 110,50 euro en 1 artikel. 

d. Aanstelling raadsman in het bezwaar van SIT Média tegen de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde 
drukwerken en van gelijkgestelde producten aanslagjaar 2018 – kohierartikel 178000177. 
In toepassing van de artikels 297 en 298 van het decreet lokaal bestuur wordt Strada Legale, Frankrijklei 115 te 
2000 Antwerpen aangesteld om namens het gemeentebestuur in dit bezwaar op te treden. 

e. Aanstelling raadsman in het bezwaar van SIT Média tegen de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde 
drukwerken en van gelijkgestelde producten aanslagjaar 2018 – kohierartikel 178000242. 
In toepassing van de artikels 297 en 298 van het decreet lokaal bestuur wordt Strada Legale, Frankrijklei 115 te 
2000 Antwerpen aangesteld om namens het gemeentebestuur in dit bezwaar op te treden. 

f. algemene belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig aanslagjaar 2018 - bezwaarschrift inge-
diend door XXX – beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt dat het niet de bedoeling kan zijn van dit reglement om de men-
sen die om medische redenen naar een verpleeginstelling worden gebracht hiervoor te belasten. Het college van 
burgemeester en schepenen wenst dat het belastingreglement in die zin wordt aangepast en wordt voorgelegd 



aan de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2019 ter goedkeuring. De beslissing wordt uitgesteld en zal later wor-
den behandeld. 

g. algemene belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden aanslagjaar 2018 
- bezwaarschrift ingediend door Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen in Brussel – beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen volgt de beoordeling van de dienst. Verzoeker zal op de hoogte wor-
den gebracht dat het bezwaarschrift aanvaard wordt en dat de aanslagen oninbaar zullen verklaard worden. Af-
schrift van deze belasting zal aan bezwaarindiener worden betekend. 

5. Sportdienst:  

a. Eurohal: 

a) Aanvulling reglement interne orde zwembad. 

Het college gaat akkoord met de aanvulling van het reglement voor interne orde voor het zwem-
bad: In het zwembad mogen geen foto’s en/of filmpjes gemaakt worden met eender welke appara-
tuur (camera, gsm,…) behoudens met voorafgaandelijke toestemming van de redder(s) van dienst. 

Deze aanpassing aan het reglement zal worden gecommuniceerd aan de bezoekers via de gemeen-
telijke website. 

b) Voorstel tot wijziging openingsuren voor diplomazwemmen op vrijdag 21 juni en zaterdag 22 juni 
2019. 

Het college geeft toestemming om het zwembad op vrijdag 21 juni 2019 een uurtje vroeger te slui-
ten voor het publiek vanaf 18u en op zaterdag 22 juni 2019 naar aanleiding van de organisatie van 
het diplomazwemmen een uurtje later te openen voor het publiek om 14u. Deze tijdelijke wijziging 
in de openingsuren wordt aan de bezoekers gecommuniceerd via affichage aan de ingang en via de 
gemeentelijke website. 

c) voorstel tot wijziging openingsuren zaterdag 7 juli naar aanleiding van het huwelijk van redder Ge-
offrey De Bruyne. 

Het college geeft toestemming om het zwembad voor het publiek op zaterdag 6 juli 2019 om 
14.00u te openen in plaats van om 13.00u teneinde de collega’s de mogelijkheid te bieden aanwe-
zig te zijn op de huwelijksplechtigheid van hun collega. Deze tijdelijke wijziging in de openingsuren 
wordt aan de bezoekers gecommuniceerd via affichage aan de ingang en via de gemeentelijke web-
site. 

b. Oefenwedstrijden KVV Zelzate tegen eersteklasseploegen: beslissing inzake ontvangst ploegen in raadzaal. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan KVV Zelzate om de spelers van KSC Lokeren 
(1ste nationale) te ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis vanaf 18:30 uur ter gelegenheid van de voet-
balwedstrijd KVV Zelzate – KSC Lokeren op de terreinen van het A-complex van KVV Zelzate op zondag 16 juni 2019 
om 16:00 uur, de raadzaal wordt gratis ter beschikking gesteld, de wijnen en het water zullen door het gemeente-
bestuur ten laste worden genomen; frisdranken, avondmaaltijd en bediening worden door KVV Zelzate voorzien. 

6. Bibliotheek: samenstelling beheersorgaan van de openbare bibliotheek: principebeslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de samenstelling van de beheerraad van de 
bibliotheek. Op de gemeenteraad van 27 mei 2019 zullen de afgevaardigden van de fracties worden gestemd. 

7. Jeugd:  

a. Deelname aan bovenlokaal project ‘De Kazakken’. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de Gemeente Zelzate en jeugddienst Zelzate opge-
nomen worden als officiële partners van ‘De Kazakken’, een bovenlokaal project rond ondernemerschap en onder-
nemerszin vanuit jeugdhuis ’t Kasseiken in Wachtebeke.  Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord 
dat Gilles De Blauwer (projectmedeweker De Kazakken) een engagementsverklaring zal opmaken gericht naar het 
College van Burgemeester en schepenen en zal de opdracht geven (na het overlopen ervan) om deze engage-
mentsverklaring te ondertekenen. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verwachtin-
gen van De Kazakken naar Gemeente Zelzate en jeugddienst Zelzate:  

- Delen van berichten van De Kazakken met hun lokale netwerk  

- Jongeren die in aanmerking komen voor de coaching doorverwijzen naar het project 

- Projectmedewerker van De Kazakken in contact brengen met bevoegde lokale dienst rond jeugd, economie, 
onderwijs,… 

b. Aanstelling jobstudenten hoofdanimator speelplein. 

XXX wordt aangesteld als jobstudent bij de jeugddienst met een taakinhoud als hoofdanimator speelpleinwerking 
voor de periode van 2 juli 2019 tot en met 9 augustus 2019. XXX wordt aangesteld als jobstudent bij de jeugddienst 
met een taakinhoud als hoofdanimator speelpleinwerking voor de periode van 12 augustus 2019 tot en met 31 
augustus 2019. Betrokkenen zullen worden bezoldigd in de weddenschaal E1 – trap 0, bijkomend krijgen zij 



maaltijdcheques en een fietsvergoeding. Op het loon is enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71 % voor de werkne-
mer en 5,43 % voor de werkgever van toepassing gezien het vakantiewerk betreft.  Met de tewerkgestelden zullen 
er schriftelijke overeenkomsten voor tewerkstelling van studenten worden afgesloten. 

c. Organisatie busuitstap naar Popeiland 2019 en promotie van dit evenement. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het organiseren van een busuitstap richting 
Popeiland op woensdag 26 juni 2019, gecoördineerd door de jeugdconsulent. Uitgave wordt geplaatst op artikel-
nummer 075000/6159999 (Jeugd). Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de start van 
verkoop van voorverkooptickets (zoals hierboven vernoemd) en promotie van dit initiatief. De opdracht “Busver-
voer uitstap Popeiland” wordt gegund aan Diederik Reizen-Hinssen Autocars BVBA, Kloosterstraat 66, 9960 Assen-
ede, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 295 incl. 21% btw. 

d. Jeugdraad: principiële erkenning, statuten en huishoudelijk reglement. 

Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de in bijlage gevoegde ledenlijst. Het college 
van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aangepaste statuten en het aangepast huishou-
delijk reglement. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aangepaste statuten en het aangepast huishoude-
lijk reglement goed te keuren, de jeugdraad te erkennen als adviesraad en de samenstelling voor 2019-2024 goed 
te keuren. 

e. Techniekacademie. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het opzetten van een Techniekacademie in Zelzate 
en zal de rol van inrichter op zich nemen. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de prakti-
sche voorwaarden, opgemaakt in onderling overleg tussen Schepen Dellaert, jeugdconsulent Jens Metdepennin-
gen en coördinator Rik Hostyn. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het vertrouwen te 
schenken aan het wetenschapscommunicatieteam van Hogeschool VIVES en geeft hen de organisatie in handen. 
Het college van burgemeester en schepenen duidt de jeugdconsulent aan als contactpersoon. Taken van deze con-
tactpersoon zijn:  

1. Zorgen dat de logistiek ter plaatse in orde is 

2. Gegevens van lokale scholen, alsook gegevens van mogelijke lokale bedrijfspartners doorgeven 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan Brent Meuleman (Burgemeester) en Guy Ver-
buyst (Algemeen Directeur) voor het ondertekenen van een samenwerkingsverband voor één jaar. 

f. Speelplein D’Maxz 2019: goedkeuring organisatie speelplein, locatie en afsprakennota. 

Het college gaat akkoord met de organisatie van de speelpleinwerking zomer 2019 inclusief alle bepalingen die zijn 
opgenomen in de afsprakennota. Het college gaat akkoord met het feit dat de jeugdconsulent zich tijdens de zo-
mer volledig focust op het speelplein en zijn bureau verplaatst gedurende de zomer naar de locatie van de speel-
pleinwerking (GBS De Krekel). Het college gaat akkoord dat gemaakte kosten in kader van organisatie speelplein-
werking geplaatst worden op artikelnummer 075001/6159999 (Speelplein). Het college gaat akkoord dat de pro-
motie voor de speelpleinwerking zomer 2019 van start gaat. Het college geeft de opdracht aan  Guy Verbuyst (Al-
gemeen Directeur Zelzate) & Brent Meuleman (Burgemeester Zelzate) om de opgemaakte afsprakennota te onder-
tekenen. 

8. Personeelsdienst:  

a. Verlenging tijdelijke aanstelling voltijds (38/38) redder – XXX. 

De tijdelijke aanstelling van XXX als contractueel voltijds (38/38) redder op niveau C1-C3 wordt verlengd voor de 
periode met ingang van 11 juni 2019 tot en met 30 september 2019. Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voor-
zien in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan 
de personeelsdienst en aan de financieel directeur. 

b. Consolidatie arbeidsongeval 2 februari 2018 - XXX. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het arbeids-ongeval waarvan XXX, technisch beambte lo-
gistiek niveau E1-E3, het slachtoffer werd op 2 februari 2018 te consolideren op 8 juni 2018 zonder blijvende ar-
beidsongeschiktheid. Een afschrift van deze beslissing wordt aangetekend aan XXX overgemaakt. De datum 
waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht wordt, is de startdatum van de herzie-
ningstermijn van 3 jaar. Binnen deze termijn kan het slachtoffer per aangetekende brief een aanvraag tot herzie-
ning indienen op grond van een verergering. De aanvraag moet vergezeld zijn van alle verantwoordingsstukken. 

c. Bibliotheek: aanwerving van een halftijds administratief medewerker (19/38) voor onbepaalde duur – aanleg van 
wervingsreserve. 

In toepassing van hoofdstuk IV – Afdeling 2 – artikel 23 en volgende van de rechtspositieregeling voor het gemeen-
tepersoneel wordt een wervingsreserve aangelegd voor de functie van administratief medewerker – niveau C1-C3 
volgens onderstaande rangschikking voor de duur van 1 jaar met ingang van 1 november 2018 tot en met 30 sep-
tember 2019: 
  



 

 

 

 

In toepassing van hoofdstuk IV – Afdeling 2 – artikel 25 
krijgt de personeelsdienst opdracht om alle kandidaten op voormelde wervingsreserve te raadplegen om na te 
gaan of zij de functie van halftijds administratief medewerker (19/38) voor de gemeentelijke openbare bibliotheek 
- niveau C1-C3 voor onbepaalde duur nog wensen te vervullen teneinde in een volgende zitting van het college van 
burgemeester en schepenen te kunnen overgaan tot aanstelling van vanuit de wervingsreserve. 

d. Tijdelijke aanstelling van een deeltijds contractueel technisch beambte schoonmaak bij de sportdienst (30,4/38). 

XXX wordt aangesteld als tijdelijk contractuele deeltijds (30,4/38) technisch beambte schoonmaak - niveau E1-E3 
met ingang van 1 juni 2019 en voor de duur van de afwezigheid wegens ziekte van XXX, technisch beambte 
schoonmaak. Er kan niet worden overgegaan tot aanleg van een wervingsreserve aangezien er geen andere ge-
schikt bevonden kandidaten zijn. 

9. Onderwijs  

a. Tijdelijke aanstelling XXX. 

XXX, voornoemd, wordt met ingang van 23 april 2019 tijdelijk aangesteld tot kleuteronderwijzeres voor 04/24 aan 
de gemeentelijke basisschool “De Krekel”. 

b. Aankoop van leerboeken bij uitgeverij Van In voor 02.09.19.  

Het college verleent goedkeuring aan de gemeentelijke basisschool De Krekel tot het rechtstreeks bestellen van de 
leer- en werkboeken voor de start van het schooljaar op 02 september 2019 bij de uitgeverij Van In. De raming van 
de uitgave bedraagt € 6.000. Deze uitgave wordt voorzien in het budget van 2019 van AR 6141002, beleidsitem 
080000 van de dienst exploitatie. 

c. Bijdrage veiligheidscoördinator scholengemeenschap ‘18-’19. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring tot de betaling van € 3.032,34 voor de wedde van 
de beleidsmedewerker BVH voor schooljaar 2018-2019 aan de scholengemeenschap Meetjesland. 

d. Onderwijs: bestelling verbruikersmateriaal Baert. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’ tot de 
aankoop van verbruiksmateriaal voor kleuter- en lager onderwijs. De raming bedraagt € 12.978,66 excl. btw of € 
15.704,18 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zon-
der bekendmaking. Deze opdracht wordt gegund aan de firma Baert, Essenestraat 16 te 1740 Ternat, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 12.978,66 excl. btw of € 15.704,18 incl. 21% btw. De betaling zal gebeuren 
overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het budget van 2019 van 
AR 6159999, beleidsitem 080000 van de dienst exploitatie. 

10. Technische dienst: 

a. vraag tot toestemming aanpassing boordstenen ter hoogte van XXX – goedkeuring. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat dit werk wordt uitgevoerd door de aannemer van 
het onderhoudscontract op kosten van de bewoner. De technische dienst krijgt de opdracht XXX hiervan op de 
hoogte te brengen. 

b. aanpassing reglement ambulante handel en marktplan – principiële goedkeuring. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het nieuwe reglement ambulante handel en marktplan principi-
eel goed. Het nieuwe marktplan en reglement zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
De financiële dienst krijgt de opdracht om aan de gemeenteraad voor te stellen de bestaande contante belasting 
aan te passen, waarbij het standgeld is afgestemd op de aanwezigheid op jaarbasis. 

c. Voorbeeldbrief Farys afkoppelingsstudies Industriepark Rosteyne. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorbeeldbrief zoals gevoegd in bijlage goed mits volgende 
zin uit de brief wordt weggelaten: 

“ De afkoppelingswerken zijn ten laste van de eigenaar van de woning, die ervoor kan kiezen om de werken zelf uit 
te voeren of te laten uitvoeren door een door hem aangestelde aannemer. “ 

In de brief dient het logo van gemeente Zelzate rechtsboven vermeld te worden.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de technische dienst om Farys te vragen een 
infomoment te organiseren voor betrokken eigenaars in aanwezigheid van het college. Tijdens dit infomoment 
dient Farys dan te communiceren dat de afkoppelingswerken ten laste zijn van de eigenaar. 

d. Vrijgeven 2e deel subsidie Gemeentelijke Feestcommissie. 

 NAAM EN VOORNAAM 
1.  XXX 
2.  XXX 
3.  XXX 
4.  XXX 



Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het vrijgeven van een budget van €15.000 
voor de organisatie van de reis der levensgenieters op dinsdag 13 augustus 2019. Aan de financieel directeur wordt 
de opdracht gegeven om het bedrag van €15.000 te storten op rekening BE38 0011 2950 4372 van het gemeente-
lijk feestcomité Zelzate. 

e. Aanvraag tot subsidie voor evenementen Augustuskermis 2018 en 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

f. Wekelijkse markt: aanvraag abonnement Marijs. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met toekenning van een abonnement aan Hendrik Ma-
rijs, Ligusterstraat 29 te 4431 ED ‘s-Gravenpolder standplaats 59 (10 lm) voor de verkoop van verse en gebakken 
vis en tijdens het haringseizoen met een extra haringkar vanaf 1 juni 2019. 

11. Mobiliteit 

a. tijdelijk politiereglement inzake de Aziatische Markt op 02 juni 2019. 

een stilstaand en parkeerverbod zal worden ingevoerd in de volgende straat vanaf zaterdag 01 juni 2019 om 
15:00u tot en met zondag 02 juni 2019 om 22:00u: 

- Grote Markt op het middenplein vanaf de unit Frituur ’t Friethuisje’ tot aan de verbindingsweg in het ver-
lengde van de Marktstraat. 

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door verkeersborden E3 met onderbord “vanaf zaterdag 01 juni 2019 
om 15:00u tot en met zondag 02 juni 2019 om 22:00u”. 

De voormelde zone wordt volledig afgebakend met hekkens om te verhinderen dat deelnemers of toeschouwers 
ongecontroleerd van tussen de kraampjes op de rijweg rond de Grote Markt zouden kunnen lopen. De toegang tot 
de zone kan enkel gebeuren via twee tot vier openingen op het middenplein. De toegangen mogen niet recht-
streeks uitgeven op de rijweg. 

Het invoeren van een verbod op doorgaand verkeer vanaf zaterdag 01 juni 2019 om 15:00u tot en met zondag 02 
juni 2019 om 22:00u: 

- aan de inrit zuidzijde van de verbindingsweg in het verlengde van de Marktstraat naar de zone van het mid-
denplein Grote Markt; 

- aan de inritten bezijden het middenplein Grote Markt; 

- op de rijbaan van het middenplein ter hoogte van de unit frituur ‘’t Friethuisje’. 

Verkeer rondom het middenplein dient mogelijk te blijven. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een wegafbakening voorzien van verkeersbord C3, werkende signali-
satielampen en wegomleidingspijl F41 ter hoogte van voormelde locaties over de volledige breedte van de rijbaan 
van het middenplein. 

Dit verbod op doorgaand verkeer op het middenplein wordt voorgesignaleerd door een afbakening voorzien van 
verkeersbord C3 met onderborden “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en verkeerbord F45 aan de noordelijke inrit 
van het middenplein. 

Ten allen tijde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de rijweg gevrijwaard te worden. De gebouwen en wo-
ningen langsheen het evenement dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 

De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het De-
creet over het Lokaal Bestuur. 

Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakt aan: 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg;  

- de griffie van de politierechtbank; 

- de lokale politie;  

- de diensten van de Brandweerzone Centrum; 

- de dienst communicatie; 

- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

b. toelating ritten en tochten inzake de fietstocht Westerschelderit van TC Houtland op 29 juni 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan dhr. Piet Van Hyfte, namens Tc Houtland Ert-
velde, om op zaterdag 29 juni 2019 een fietstocht “Westerscheldrit” te organiseren. Alle deelnemers dienen zich 
aan de wegcode te houden. De instructies van de politiediensten dienen te worden gevolgd. De aanvrager/organi-
sator krijgt toelating om op het parcours aanduidingen, eventueel op een tijdelijke constructie, te plaatsen. De 



aanvrager/organisator plaatst de aanduidingen zelf en verwijdert alle geplaatste aanduidingen ogenblikkelijk na de 
fietstochten. De aanduidingen vermelden duidelijk de gegevens van de organisator. Ter hoogte van de oversteek-
plaatsen Kasteelstraat/Denderdreve met N436 Assenedesteenweg en Sint-Stevenstraat met N423 Tractaatweg 
moet op duidelijke wijze worden gewaarschuwd voor een gevaarlijke oversteek. De aanduidingen van het parcours 
mogen geen andere verkeersborden onleesbaar, verbergen of onzichtbaar maken. Ze mogen ook geen aanpassin-
gen aanbrengen aan verkeersborden. De aanduidingen mogen het verkeer op openbare weg niet hinderen. Onder-
havige toelating ontslaat de aanvrager/organisator niet van het naleven van alle wettelijke bepalingen, verplichtin-
gen en voorschriften, zoals onder meer: 

- het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste steden-bouwkundige vergunning; 

- het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste toelating van de wegbeheerder verschillend van het 
gemeentebestuur; 

- het aanvragen en verkrijgen van eventueel andere vereiste vergunningen, toelatingen of machtigingen. 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager. 

c. toelating voor ritten en tochten inzake de sneukeltoer van Landelijke Gilde KVLV Assenede op 16 juni 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan dhr. Hugo Van Hijfte/dienst Evenementen ge-
meentebestuur Assenede, om op zondag 16 JUNI 2019 een FIETSTOCHT “Sneukeltoer Landelijke Gilde KVLV Assen-
ede” te organiseren. Alle deelnemers dienen zich aan de wegcode te houden. De instructies van de politiediensten 
dienen te worden gevolgd. De aanvrager/organisator krijgt toelating om op het parcours aanduidingen, eventueel 
op een tijdelijke constructie, te plaatsen. De aanvrager/organisator plaatst de aanduidingen zelf en verwijdert alle 
geplaatste aanduidingen ogenblikkelijk na de fietstochten. De aanduidingen vermelden duidelijk de gegevens van 
de organisator. De aanduidingen van het parcours mogen geen andere verkeersborden onleesbaar, verbergen of 
onzichtbaar maken. Ze mogen ook geen aanpassingen aanbrengen aan verkeersborden. De aanduidingen mogen 
het verkeer op openbare weg niet hinderen. Onderhavige toelating ontslaat de aanvrager/organisator niet van het 
naleven van alle wettelijke bepalingen, verplichtingen en voorschriften, zoals onder meer: 

- het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste steden-bouwkundige vergunning; 

- het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste toelating van de wegbeheerder verschillend van het 
gemeentebestuur; 

- het aanvragen en verkrijgen van eventueel andere vereiste vergunningen, toelatingen of machtigingen. 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager. 

12. Schenken van dranken tijdens recepties - principebeslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de huidige regeling rond dranken bij recepties en ontvangsten te 
behouden. Indien gewenst door het bruidspaar wordt bij recepties volgend op de voltrekking van een huwelijk volgende 
drank geschonken: schuimwijn, bier, fruitsap. (+ versnaperingen) Een retributie van 50 euro per beginnende schijf van 
25 aanwezigen zal worden aangerekend. 

13. Ethias: Algemene jaarvergadering en Dag van de Collectiviteiten op donderdag 13 juni 2019: aanduiden vertegenwoordi-
ger. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

14. Dienst bevolking: ambtelijke schrappingen. 

Het college gaat akkoord met de ambtelijke schrappingen. 

15. Dienst Bevolking: toekenning huisnummering: 

a. Assenedesteenweg 221. 

Het college gaat akkoord met de voorgestelde nummering. 

b. Rusthuislaan.  

Het college gaat akkoord met de voorgestelde nummering. 

16. Goedkeuring notulen college d.d. 16 mei 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het 
college d.d. 16 mei 2019. 

C.Bestellingsaanvragen: 

17. project 2017/526 – herstellen betonrot school De Krekel - goedkeuring meerwerk 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan meerwerk 1 van de opdracht “Herstellen betonrot school De Krekel” voor het to-
taal bedrag in meer van € 413,89 excl. btw of € 438,72 incl. 6% btw (€ 24,83 Btw medecontractant). De betaling zal 
gebeuren met het bijkrediet dat zal worden voorzien bij de volgende budgetwijziging. 



18. project 2017/526 – herstellen betonrot school De Krekel - goedkeuring vorderingsstaat 2 – eindstaat. 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindstaat van Betotec, Oostkaai 25/7 te 2170 Merksem voor de opdracht “Her-
stellen betonrot school De Krekel”, waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op € 41.389,46 excl. btw of € 43.872,83 
incl. 6% btw en waarvan nog € 10.233,50 excl. btw of € 10.847,51 incl. 6% btw (€ 614,01 Btw medecontractant) 
moet betaald worden. De betaling zal gebeuren met het bijkrediet dat zal worden voorzien bij de volgende budget-
wijziging. 

19. project 2018/594 – investeringen park groenzones 2018 - goedkeuring vorderingsstaat 3 – eindstaat. 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindstaat van Groendienst Roegiers nv, Garenhoekstraat 1 te 9960 Assenede 
voor de opdracht “Investeringen park groenzones 2018”, waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op € 37.306,50 
excl. btw of € 45.140,87 incl. 21% btw en waarvan nog € 11.008,50 excl. btw of € 13.320,29 incl. 21% btw (€ 
2.311,79 Btw medecontractant) moet betaald worden. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 
budget 2018 binnen enveloppe 3 onder subproject 40 AR 2240000 beleidsitem 020000. 

20. project 2019/606 – onderhoud park Zelzate 2019 - goedkeuring vorderingsstaat 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 
Sint-Niklaas voor de opdracht “Onderhoud park Zelzate 2019” voor een bedrag van € 1.740,00 excl. btw of € 
2.105,40 incl. 21% btw (€ 365,40 Btw medecontractant). De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 
budget 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999. 

21. Toegevoegd punt: aanpassingen volmachten bankrekeningen Belfius. 

Het college gaat akkoord om de volmachten op de bankrekeningen bij Belfius zoals vermeld in het overwegende 
gedeelte van dit besluit, toe te voegen voor de medewerkers van de financiële dienst XXX. Om de financieel direc-
teur opdracht te geven om deze volmacht door te geven aan Belfius. 

 

PUNT II OMGEVING 

1. 2019 226 bemaling voor regenwaterputten bij Eurohal. 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door  Grondwerken Stijn en Marc Coppens Bvba, Eesbeekstraat 
33, 9506 Geraardsbergen en Frederik Tielemans, Ring-Oost 14, 9400 Ninove voor de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20190419-0047, zijnde bronbemaling voor ondergrondse glas-
container, op het openbaar domein op het plein nabij de Duivenlaan  
De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 
Rubriek  Aantal Eenheid   Omschrijving 
 53.2.2°a) 3000 M3/JAAR Bemaling ontgraving  
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte. 
De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden: 
1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM: 
hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 - Algemene milieuvoorwaarden - algemeen 
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 - Algemene milieuvoorwaar-
den – geluid hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2. -
Algemene milieuvoorwaarden - lucht 
hoofdstuk 4.6. - Algemene milieuvoorwaarden - licht 
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4 - Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater 
De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is lou-
ter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing 
zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op 
de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/ 
2. Onderstaande krachtlijnen worden opgelegd: 
• De exploitant moet alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging nemen; 
• De best beschikbare technieken (BBT) dienen toegepast te worden; 
• Afvalstoffen worden voorkomen, als er toch afvalstoffen ontstaan, worden die in eerste instantie voorbereid 

voor hergebruik, en vervolgens gerecycleerd, of teruggewonnen – in die volgorde. Het is pas als geen van die 
methodes technisch of economisch haalbaar is, dat de afvalstoffen mogen verwijderd worden, maar dat moet 
dan wel op zo’n manier gebeuren dat mogelijke milieueffecten worden voorkomen of beperkt; 

• Het monitoren van het verbruik van elektriciteit – gas – water - … levert zowel ecologische als economische 
voordelen; 

• Hemelwaterwater dat opgevangen wordt kan hergebruikt worden. 
• De energie wordt op een doelmatige wijze gebruikt; 
• Er worden maatregelen genomen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken;  
• Mobiliteit wordt geoptimaliseerd: voor intern personeel kan carpoolen of openbaar vervoer een oplossing zijn, 

voor het laden en lossen van goederen wordt onderzocht om de handelswaar te groeperen (eventueel ook met 
de omliggende bedrijven) of alternatieve vervoersmiddelen te zoeken of … 

• Bij definitieve stopzetting van de activiteit worden er maatregelen genomen om elk risico op verontreiniging te 
voorkomen en om het bedrijfsterrein terug in een gesaneerde toestand te brengen. 



3. Er worden geen bijkomende bijzondere voorwaarden opgelegd. 

2. 2019 227 bemaling voor ondergrondse glasbol nabij Duivenlaan. 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door  Grondwerken Dekeyser, t.a.v. Ringoot Tineke Papdijk 18, 
9180 Moerbeke—Waas voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 
20190426-0044, zijnde bronbemaling voor regenwaterputten bij Eurohal Zelzate, gelegen te Westkade 1, 9060 Zel-
zate, , kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A; 0633 2. 

De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 

 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

53.2.2°a) 20000 M3/JAAR plaatsen van 3 regenwaterputten van 20000 liter  

 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte. 

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden: 

1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM: 

 

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 - Algemene milieuvoorwaarden - algemeen 

hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 
2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 
4.5.5 en 4.5.6 

- Algemene milieuvoorwaarden - geluid 

hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bij-
lagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2. 

- Algemene milieuvoorwaarden - lucht 

hoofdstuk 4.6. - Algemene milieuvoorwaarden - licht 

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 
4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4 

- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater 

 

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is lou-
ter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing 
zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op 
de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/ 

2. Onderstaande krachtlijnen worden opgelegd: 

• De exploitant moet alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging nemen; 

• De best beschikbare technieken (BBT) dienen toegepast te worden; 

• Afvalstoffen worden voorkomen, als er toch afvalstoffen ontstaan, worden die in eerste instantie voorbereid voor 
hergebruik, en vervolgens gerecycleerd, of teruggewonnen – in die volgorde. Het is pas als geen van die methodes 
technisch of economisch haalbaar is, dat de afvalstoffen mogen verwijderd worden, maar dat moet dan wel op zo’n 
manier gebeuren dat mogelijke milieueffecten worden voorkomen of beperkt; 

• Het monitoren van het verbruik van elektriciteit – gas – water - … levert zowel ecologische als economische voorde-
len; 

• Hemelwaterwater dat opgevangen wordt kan hergebruikt worden. 

• De energie wordt op een doelmatige wijze gebruikt; 

• Er worden maatregelen genomen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken;  

• Mobiliteit wordt geoptimaliseerd: voor intern personeel kan carpoolen of openbaar vervoer een oplossing zijn, voor 
het laden en lossen van goederen wordt onderzocht om de handelswaar te groeperen (eventueel ook met de om-
liggende bedrijven) of alternatieve vervoersmiddelen te zoeken of … 

• Bij definitieve stopzetting van de activiteit worden er maatregelen genomen om elk risico op verontreiniging te 
voorkomen en om het bedrijfsterrein terug in een gesaneerde toestand te brengen. 

3. Er worden geen bijkomende bijzondere voorwaarden opgelegd. 

3. 2019 215 -  Mees Wim – De Rycke Sara – bouwen van een woning - Zeestraat 3 

https://navigator.emis.vito.be/


Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inge-
diend door Mees Wim en De Rycke Sara, Zelzatestraat 59B, 9960 Assenede inzake het bouwen van een woning, 
gelegen te Zeestraat 3, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0028 B en 0036 D een vergun-
ning af te leveren. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  

1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van 
die handelingen, te melden via het omgevingsloket. 

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

De badkamer die zich in het bijgebouw bevindt, dient verwijderd te worden binnen de 3 maand na het ingebruik-
name van de woning, enkel de douche en toilet mogen behouden blijven. 

Het bijgebouw kan gebruikt worden om tijdelijk te wonen tot de werken aan de woning af zijn en de woning in 
gebruik wordt genomen 

Het bijgebouw kan gebruikt worden om tijdelijk te wonen met een maximumtermijn van 3 jaar na het bekomen 
van deze omgevingsvergunning. 

De ramen in de voorgevel dienen visueel zichtbaar te zijn, de uitvoering met baksteen claustraverband wordt uit 
de vergunning gesloten 

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen 
plantvakken, aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner 
laste te nemen. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

4. Splitsing – 311/19 – Anton Sintobin – Karel D’Aubioul – Polderstraat  

Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen bezwaar heeft tegen de ver-
deling van bovenvermelde grond, gezien art. 5.2.2. van de Vlaamse Codex enkel kan toegepast worden als er geen 
verkavelingsvergunning is afgeleverd voor het onroerend goed. 

5. 2019 205 elektriciteitscabine bij Triphonstraat 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inge-
diend door INTER-ENERGA en Fluvius, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt inzake het plaatsen elektriciteitscabine, 
gelegen te Triphonstraat zn, 9060 Zelzate 

Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0447 B, 0498 N en 0448 C een vergunning af te leveren. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  

1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van 
die handelingen, te melden via het omgevingsloket. 

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven: /// 

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen 
plantvakken, aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner 
laste te nemen. 

5°De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM: 

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 - Algemene milieuvoorwaarden - algemeen 

hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 - Algemene milieuvoorwaar-
den - geluid 

hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2. - Algemene 
milieuvoorwaarden - lucht 

hoofdstuk 4.6. - Algemene milieuvoorwaarden - licht 

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4 - Algemene milieuvoorwaarden – oppervlakte-
water 

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is lou-
ter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing 
zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op 
de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/ 



6° Onderstaande krachtlijnen worden opgelegd: 

• De exploitant moet alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging nemen; 

• De best beschikbare technieken (BBT) dienen toegepast te worden; 

• Afvalstoffen worden voorkomen, als er toch afvalstoffen ontstaan, worden die in eerste instantie voorbereid voor 
hergebruik, en vervolgens gerecycleerd, of teruggewonnen – in die volgorde. Het is pas als geen van die methodes 
technisch of economisch haalbaar is, dat de afvalstoffen mogen verwijderd worden, maar dat moet dan wel op zo’n 
manier gebeuren dat mogelijke milieueffecten worden voorkomen of beperkt; 

• De energie wordt op een doelmatige wijze gebruikt; 

• Er worden maatregelen genomen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken;  

• Mobiliteit wordt geoptimaliseerd: voor intern personeel kan carpoolen of openbaar vervoer een oplossing zijn, 
voor het laden en lossen van goederen wordt onderzocht om de handelswaar te groeperen (eventueel ook met de 
omliggende bedrijven) of alternatieve vervoersmiddelen te zoeken of … 

• Bij definitieve stopzetting van de activiteit worden er maatregelen genomen om elk risico op verontreiniging te 
voorkomen en om het bedrijfsterrein terug in een gesaneerde toestand te brengen. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

6. 2019 199 – Bvba Lippens Bouw – bouwen van een rijwoning - Kon. Fabiolalaan 37. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inge-
diend door LIPPENS BOUW, Nieuwe Boekhoutestraat 76 bus A, 9968 Assenede inzake het bouwen van een rijwo-
ning, gelegen te Koningin Fabiolalaan 37, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0397 A  3 een 
vergunning af te leveren. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  

1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van 
die handelingen, te melden via het omgevingsloket. 

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven: /// 

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen 
plantvakken, aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner 
laste te nemen. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

7. 2019 208 -  Mebrom – productie en opslag - aan provincie Oost-Vlaanderen. 

De aanvraag ingediend door Mebrom, Industrielaan 9, 9990 Maldegem inzake productie en opslag, gelegen te Sui-
kerkaai 84, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0568 T wordt bijgevolg ongunstig geadvi-
seerd. 

8. 2019 208 -  Mebrom - aanwezigheid provinciale omgevingsvergunningscommissie. 

Het college wenst aanwezig te zijn voor de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) betreffende de 
omgevingsvergunning aangevraagd door Mebrom, Industrielaan 9, 9990 Maldegem. Namens het gemeentebestuur 
zullen volgende personen aanwezig zijn:  

- Schepen De Vuyst 

Het secretariaat van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) zal hiervan op de hoogte gebracht 
worden. 

9. 2019 219 - Clemminck Brenda – verbouwen en uitbreiden van een woning – Kasteelstraat 80. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inge-
diend door Clemminck Brenda, Kasteelstraat 80, 9060 Zelzate inzake het verbouwen en uitbreiden van de woning, 
gelegen te Kasteelstraat 80, 9060 Zelzate 

Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0056 P 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0056 M een vergunning af te leveren. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  

1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van 
die handelingen, te melden via het omgevingsloket. 

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven: /// 



3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen 
plantvakken, aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner 
laste te nemen. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

10. 2019 223 – Van Hoecke Benito – omheining – Groenstraat 79. 
De aanvraag ingediend door Van Hoecke Benito, Groenstraat 79, 9060 Zelzate 
inzake het plaatsen van een omheining, werd per beveiligde zending verzonden op 23 april 2019.  
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 24 april 2019. 
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein gelegen te kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0770 C  
2 
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een omheining 
De aanvraag omvat: 
- stedenbouwkundige handelingen 
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake 
geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsver-
gunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
en hun uitvoeringsbesluiten. 

11. 2019 212 – Kalfsvel Alberik – functiewijziging van ambacht naar handel en wijzigen van ramen aan de voorgevel – 
Grote Markt 89. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inge-
diend door Kalfsvel Alberik, Grote Markt 89, 9060 Zelzate inzake het functiewijziging van ambacht naar handel en 
wijzigen van de ramen, gelegen te Grote Markt 89, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 
0697 B een vergunning af te leveren. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  

1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van 
die handelingen, te melden via het omgevingsloket. 

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven: /// 

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen 
plantvakken, aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner 
laste te nemen. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

12. 312/19 Luc Roegiers – splitsing onroerend goed -  Denderdreve 134 en 132+. 

Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen geen bezwaar heeft tegen de 
verdeling van bovenvermelde gronden. 

13. 2019 231 Bossier Jan – plaatsen van een dakkapel – Marcel Mollelaan 42. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inge-
diend door Bossier Jan, Heerbaan 8 bus C, 2310 Rijkevorsel inzake het plaatsen van een dakkapel, gelegen te Marcel 
Mollelaan 42, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0408 P een vergunning af te leveren. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  

1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van 
die handelingen, te melden via het omgevingsloket. 

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven: /// 

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen 
plantvakken, aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner 
laste te nemen. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

14. 2018 173 Air Liquide – plaatsing mobiele accommodatie compressorstation – kennisname. 



Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van het Departement Omgeving  d.d. 
15 mei 2019 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag NV AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, Bourgetlaan 
44, 1130 Brussel. Er wordt geen beroep ingediend. 

15. 0 2019 233 Colarco Tina – Plaatsen van isolatie en crepi aan voorgevel – Leeuwerikenlaan 13. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inge-
diend door Van Hoecke Benito, Groenstraat 79, 9060 Zelzate inzake het plaatsen van een omheining, gelegen te 
Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0770 C  2 een vergunning af te leveren. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  

1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van 
die handelingen, te melden via het omgevingsloket. 

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  /// 

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen 
plantvakken, aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner 
laste te nemen. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

16. 2019 183 Buysse Geert – Tijdelijke opslag grond – Akker sectie C 90/a. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inge-
diend door Buysse Geert Gaston, Zeestraat 14, 9060 Zelzate inzake het tijdelijke opslag van grond, gelegen te Akker 
zn, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0090 A  een Vergunning af te leveren. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  

1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van 
die handelingen, te melden via het omgevingsloket. 

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

1. De grond dient uiterlijk 20.09.2019 verwijderd te zijn. 

2. Na de werkzaamheden dient het terrein onmiddellijk in zijn oorspronkelijke staat te worden hersteld zodat 
een normaal landbouwkundige gebruik van dit perceel terug mogelijk wordt. 

3. De voorwaarden gesteld door volgende adviesinstanties dienen gerespecteerd te worden: 

- Agentschap Wegen en Verkeer AWV - dienst patrimonium - Oost-Vlaanderen - patrimonium.wegen.oost-
vlaanderen@mow.vlaanderen.be:  advies uitgebracht op 27 februari 2019,  

- Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) Dept. Landbouw en Visserij, buitendienst Oost-Vlaan-
deren - adviesvraag.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be: advies uitgebracht op 11 maart 2019 

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen 
plantvakken, aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner 
laste te nemen. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

17. 2019 197 Jackie Van Hecke – wijzigen van winkel met woongelegenheid naar 2 woongelegenheden – Heidelaan 75. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inge-
diend door Van Hecke Jackie, Grote Markt 67 bus 0101, 9060 Zelzate inzake het wijzigen van winkel met woongele-
genheid naar twee woongelegenheden, gelegen te Heidelaan 75, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 
AFD, sectie C, 0377 H een weigering af te leveren. 

18. 2019 199 Bvba Govan – verbouwen van een woning tot 2 appartementen – Burg. J. Chalmetlaan 48. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inge-
diend door GOVAN, malsemstraat 18, 9880 Aalter inzake het verbouwen van een woning tot twee appartementen, 
gelegen te Burgemeester Jos. Chalmetlaan 48, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0289 Z 
een voorwaardelijke vergunning af te leveren. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  

1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van 
die handelingen, te melden via het omgevingsloket. 



2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

- advies van de brandweer van 26 april 2019 is stipt te volgen  

- de septische put dient per appartement minimaal 2000 l te bedragen 

- de vergunning wordt afgeleverd voor het realiseren van twee appartementen en deze mogen niet omgevormd 
worden tot kamerwoning.  

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen 
plantvakken, aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner 
laste te nemen. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

PUNT III BETALINGSBEVELEN 

22. Goedkeuring betalingsbevelen lijst nrs. 2019/54 en 2019/55. 

De betalingsbevelen worden goedgekeurd. 

PUNT IV KENNISGEVINGEN 

1. Verslag en presentatie van de toelichting van DWV – Arcadis op 18 maart 2019 aan het nieuwe bestuur over het project 
R4WO en de doortocht. 

2. Verslag werkgroep ambtelijk overleg Vervoerregio d.d. 22 maart 2019. 

3. Aanbod Trage Wegen in het meerjarenplan 2020-2025 (brochure in origineel burgemeester en na college bij schepen 
mobiliteit). 

4. Afschrift besluit gouverneur betreffende rekening 2018 kerkfabriek Sint Laurentius. 

5. Brief d.d. 9 mei 2019 van Advocatenkantoor Luc Van den Bossche – Eva Bral betreffende rechtszaak Gemeente Zelzate / 
Van de Walle Marian. 

6. Brief d.d. 2 mei 2019 van Dr. Marc Anciaux, fysische geneeskunde – revalidatie betreffende rechtszaak Gemeente Zel-
zate / Neyt Christine. 

7. E-mail d.d. 3 mei 2019 van advocate Veerle Tollenaere betreffende rechtszaak Gemeente Zelzate / Herremere. 

8. Brief d.d. 13 mei 2019 van Landelijke Gilden betreffende boek ‘Denk Doe Dorp’. 

9. Brief d.d. 10 mei 2019 van Zorg Saam vzw betreffende Samenwerkingskans voor vormingen en lezingen voor je inwo-
ners, rond het thema zorg. 

10. Brief d.d. 26 april 2019 van Departement Omgeving betreffende Vlaanderen bijenland: 6e Vlaamse Week van de bij d.d. 
2 t.e.m. 9 juni 2019. 

11. Gemeentelijke Administratieve Sancties: 

a. Saey Veronique – loslopende dieren – geldboete 100 euro. 

b. Coremans Lorenzo – sluikstort – geldboete 100 euro. 

c. Lammens Yenzo – sluikstort – geldboete 100 euro. 

12. IDM: verslag Raad van Bestuur d.d. 24 april 2019. 

13. E-mail d.d. 24 april 2019 van VMM betreffende Rapportering gemeentelijke sanering Zelzate. 

14. Brief d.d. 20 mei 2019 van Studio Globo betreffende o.a. inleefateliers en buurtwandeling voor basis en secundair on-
derwijs in het kader van ontwikkelingssamenwerking. 

15. Uitnodigingen: 

a. Statutaire Algemene Vergadering cvba Wonen d.d. vrijdag 24 mei 2019 om 16u00 in de vergaderzaal van cvba Wo-
nen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate. 

b. Gewone Algemene Vergadering Polder van Moervaart en Zuidlede d.d. woensdag 29 mei 2019 om 14u00 in Zaal 
Sint-Hubertus, Zaffelare-Dorp 47, 9080 Zaffelare. 

c. Uitreiking Milieucharter van Voka Charter Duurzaam Ondernemen d.d. woensdag 19 juni 2019 om 18u00 in kantoren 
Farys, Stropstraat 1, 9000 Gent. 

16. Overzicht besluiten algemeen directeur van het jaar 2018. 

17. Brief d.d. 20 mei 2019 van Raad van State, Afdeling Bestuursrechtbank betreffende Arrest Gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018 te Zelzate. 



 

 

 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

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


