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PUNT I BESLISSINGEN  

1. Financiële dienst. 

a. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier gemeentebelasting op het vervoer van personen met een politievoer-
tuig, zijnde bestuurlijke aanhoudingen 2019 deel 5. 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: belasting op bestuurlijke aanhoudingen 2019 deel 
5 – voor een bedrag van 331,50 euro en 3 artikels. 

b. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier gemeentebelasting op de eerste aanleg van trottoirs en opritten beho-
rende bij de openbare weg 2019. 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

Belasting op de eerste aanleg van trottoirs en opritten behorende tot de openbare weg aanslagjaar 2019 – voor 
een bedrag van 830,68 euro en 1 artikel. 

c. Bezwaar ingediend door XXX tegen de belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen aanslagjaar 2018. 

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 het bedrag van 1.583,00 euro oninbaar zal worden 
verklaard. Afschrift van deze belasting zal aan bezwaarindiener worden betekend. 

d. Bezwaar ingediend door XXX tegen de belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woonge-
legenheden aanslagjaar 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen volgt de beoordeling van de dienst. Verzoeker zal op de hoogte wor-
den gebracht dat het bezwaarschrift niet aanvaard wordt en dat de aanslag behouden blijft. Afschrift van deze be-
lasting zal aan bezwaarindiener worden betekend. 

e. Bezwaar ingediend door Varaco tegen de belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden aanslagjaar 2018. 

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 aanslag oninbaar zal worden verklaard. Afschrift 
van deze belasting zal aan bezwaarindiener worden betekend. 

f. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting ingevolge vergunning voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder en taxidiensten 2019. 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: belasting op het verhuren van voertuigen met 
bestuurder en taxidiensten aanslagjaar 2019 – voor een bedrag van 11.714,01 euro en 5 artikels. 

g. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene gemeentebelasting op het inzamelen en verwerken van huis-
houdelijke afvalstoffen voor ophalingen aan huis en voor deponering in het recyclagepark en algemene milieube-
lasting deel 2019. 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: Algemene gemeentebelasting op het inzamelen 
en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor ophalingen aan huis en voor deponering in het recyclagepark 
aanslagjaar 2019 deel 1 – voor een bedrag van 166.112,08 euro en 5.449 artikels. 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: Algemene milieubelasting aanslagjaar 2019 – 
voor een bedrag van 316.470,00 euro en 5.754 artikels. 

2. Onderwijs: Tijdelijke aanstelling XXX. 

XXX, voornoemd, wordt met ingang van 03 juni 2019 tijdelijk aangesteld tot kleuteronderwijzeres voor 02/24 aan de 
gemeentelijke basisschool “De Krekel”. 

3. Evenementen:  

a. Beck’s feesten d.d. 5 t.e.m. 9 juli 2019:  



a) Aanvraag goedkeuring evenement. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de organisatie van het evene-
ment ‘Beck’s feesten’, georganiseerd door café Beck’s Inn van 05 tot en met 8 juli 2019. 

b) Aanvraag toelating afwijking geluidsnorm. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Beck’s Inn, XXX, Grote Markt 83 te 9060 
Zelzate een afwijking toe te staan zodat de geluidsnorm kan overschreden worden met een maxi-
mum van 95 dB(A)LAeq,15min van 5 juli 2019 tot en met 8 juli 2019 op het evenement “Beck’s 
Feesten” in de tent ter hoogte van Grote Markt 83 te 9060 Zelzate. Er dient voldaan te worden aan 
volgende voorwaarden: 
- Het maximaal geluidsniveau mag 95 dB(A)LAeq,15min niet overschrijden.  
- Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60 min continu gemeten door middel van 
meetapparatuur die voldoet aan de vereisten.  
- Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt 
door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon. 
- De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid 
gedurende een periode van ten minste een maand. De verplichting tot het meten van het geluidsni-
veau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de 
norm van 95 dB(A)LAeq,15min gerespecteerd wordt.  
- De exploitant stelt kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking aan alle 
bezoekers om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade. 

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt 4.00 uur als einduur op vrijdag 5 juli 2019, 
zaterdag 6 juli 2019 en zondag 7 juli 2019. Een half uur vóór het einde van de activiteit moet het 
volume en de bassen van de muziek worden afgebouwd zodat er om 4.00 uur volledige stilte is. Op 
maandag 8 juli 2019 is het einduur 00.00 uur. De buurtbewoners worden voorafgaandelijk geïnfor-
meerd van dit evenement en van de mogelijke overlast die het teweeg zou kunnen brengen. 

c) Goedkeuren tijdelijk politiereglement. 

voor de evenementen op vrijdag 05 juli 2019, zaterdag 06 juli 2019, zondag 07 juli 2019 en maan-
dag 08 juli 2019: 

een stilstaand en parkeerverbod zal worden ingevoerd in de volgende zones: 

Grote Markt “vleesmarkt” : 2 parkeerstroken ter hoogte van huisnummer 86 voor het plaatsen van 
het podium en het oprijden van een barcontainer : op donderdag 04 juli 2019 vanaf 09:00u tot en 
met 16:00u; 

Grote Markt deel “vleesmarkt” op het middenplein (parking) thv huisnummer 86 ( Dr. Verkest) tot 
aan huisnummer 90 ( goed voor 6 parkeerplaatsen): 

vanaf vrijdag 05 juli 2019 om 18:30u tot en met maandag 08 juli 2019 om 23:59; 

Grote Markt volledig “vleesmarkt” op zondag 07 juli 2019 vanaf 07:00u tot en met 19:00u. ( rom-
melmarkt); 

Grote Markt achter het podium : 4 aaneensluitende parkeerstroken voor standplaats artiesten en 
materialen : op maandag 08 juli 2019 vanaf 18:00 tot en met 23:59u. 

Deze maatregelen zal kenbaar worden gemaakt door verkeersborden E3 met onderbord vermel-
dende de periode en de tekst ‘Vlaanderen Feest/Beck’s Feesten’. 

Een inrij- en doorrijverbod zal worden ingevoerd op de Grote Markt deel “vleesmarkt” op het mid-
denplein (parking): 

- vanaf vrijdag 05 juli 2019 om 18:30u tot en met zaterdag 06 juli 2019 om 03:00u; 

- vanaf zaterdag 06 juli 2019 om 18:00u tot en met zondag 07 juli 2019 om 03:00u; 

- vanaf zondag 07 juli 2019 om 16:00u tot en met 20.00u (volksspelen na rommelmarkt (zie ook 
artikel 5); 

- op maandag 08 juli 2019 vanaf 18:00u tot en met 23:59u. 

- op dinsdag 09 juli 2019 vanaf 10:00u tot en met 16:00u ( afbraak podium, tent, en barcontainer). 

Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden door het plaatsen van een WEGAFBAKENING voorzien 
van het verkeersbord C3 en werkende nachtknipperlichten: 

- over de volledige breedte van de zuidelijke inrit van het middenplein Grote Markt “vleesmarkt” 
t.h.v. café “’t Kelderken”. 

Een inrij- en doorrijverbod zal worden ingevoerd op de volledige Grote Markt “vleesmarkt” + “tex-
tielmarkt” op zondag 07 juli 2019 vanaf 07:00u tot en met 20:00u (rommelmarkt). 



Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden door het plaatsen van een wegafbakening en een 
wegomleiding zoals voorzien tijdens de wekelijkse openbare marktdag. 

voor het openbaar vervoer: 

De route voor de bussen van het OPENBAAR VERVOER DE LIJN via de westelijke rijweg rond de 
Grote Markt is onderbroken op zondag 07 juli 2019 vanaf 07:00u tot 19:00u (en zoals gewoonlijk op 
de wekelijkse marktdag op maandag 08 juli 2019 vanaf 05:00u tot 14:00u). 

algemeen: 

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

Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 186 en 
187 van het gemeentedecreet. 

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 diensten van Openbare Vervoersmaatschappij De Lijn; 

- de dienst communicatie; 

- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

b. Voetbaltornooi Strijk en Poetscentrale Patrick Coppens door vereniging VK Bruggeman d.d. 2 en 3 augustus:  

a) Aanvraag goedkeuring organisatie evenement. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘Tornooi Strijk- 
en Poestcentrale Patrick Coppens’, georganiseerd door de vereniging “VK Bruggeman” mag door-
gaan op vrijdag 02 en zaterdag 03 augustus 2019. 

b) Aanvraag toelating afwijking geluidsnorm. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan VK Bruggeman, t.a.v XXX te 9060 Zel-
zate een afwijking toe te staan zodat de geluidsnorm kan overschreden worden met een maximum 
van 95 dB(A)LAeq,15min op 2 en 3 augustus 2019 op het evenement “Voetbaltornooi Strijk- en 
Poetscentrale Patrick Coppens”  op het voetbalterrein van Grensboys vzw, Zeestraat zn, te 9060 
Zelzate. Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden: 

- Het maximaal geluidsniveau mag 95 dB(A)LAeq,15min niet overschrijden.  

- Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60 min continu gemeten door middel van 
meetapparatuur die voldoet aan de vereisten.  

- Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt 
door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon. 

- De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid 
gedurende een periode van ten minste een maand. De verplichting tot het meten van het geluidsni-
veau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de 
norm van 95 dB(A)LAeq,15min gerespecteerd wordt.  

- De exploitant stelt kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking aan alle 
bezoekers om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade. 

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt 01.00 uur als einduur voor deze activiteit. 

De buurtbewoners worden voorafgaandelijk geïnformeerd van dit evenement en van de mogelijke 
overlast die het teweeg zou kunnen brengen. 

c. Volleybaltornooi Guldensporen Chiro Brug Zelzate d.d. zaterdag 6 juli 2019. 

a) Aanvraag goedkeuring organisatie evenement. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘Guldensporen 
tornooi’, georganiseerd door de vereniging “Chiro Brug” mag doorgaan op zaterdag 06 juli 2019. 

b) Aanvraag toelating afwijking geluidsnorm. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Chiro Brug, t.a.v. XXX te 9060 Zelzate 
een afwijking toe te staan zodat de geluidsnorm kan overschreden worden met een maximum van 



95 dB(A)LAeq,15min op 6 juli 2019 op het evenement “33ste Guldensporen Volleybaltornooi / 
Open Air”  op het terrein van Chiro Brug, Leegstraat 99/10, te 9060 Zelzate. 

Artikel 2: - Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden: 

- Het maximaal geluidsniveau mag 95 dB(A)LAeq,15min niet overschrijden.  

- Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60 min continu gemeten door middel van 
meetapparatuur die voldoet aan de vereisten.  

- Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt 
door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon. 

- De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid 
gedurende een periode van ten minste een maand. De verplichting tot het meten van het geluidsni-
veau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de 
norm van 95 dB(A)LAeq,15min gerespecteerd wordt.  

- De exploitant stelt kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking aan alle 
bezoekers om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade. 

Artikel 3: - De buurtbewoners worden voorafgaandelijk geïnformeerd van dit evenement en van de 
mogelijke overlast die het teweeg zou kunnen brengen 

d. Kamperen van PASAR Zwerfautoclub De Zwevers op parking Vredekaai vanaf 20 t.e.m. 24 juni 

a) Goedkeuren tijdelijk politiereglement  

Een VOORBEHOUDEN PARKEERZONE VOOR KAMPEERWAGENS zal ingevoerd worden op de volle-
dige parking Vredekaai, geldend vanaf donderdag 20 juni 2019 tot en met maandag 24 juni 2019; 

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het afdekken van de huidige verkeersborden E9b 
en het plaatsen van verkeerborden E9h (kampeerwagens) met onderbord vermeldende de periodes 
aan beide ingangen van de parking. 

De HOOGTEBEPERKING op parking Vredekaai wordt tijdelijk opgeheven gedurende de voormelde 
periode. 

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het afdekken van de verkeersborden C29 “3,2m” 
en “3,6m” en door het verwijderen van de fysieke hoogtebeperking aan beide ingangen. 

Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD VOOR ALLE VOERTUIGEN UITGEZONDERD KAMPEERWAGENS zal 
ingevoerd worden op de parking Vredekaai. 

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door een wegafbakening voorzien van het verkeers-
bord C3 met onderbord “uitgezonderd kampeerwagens” en werkende signalisatie¬lampen over de 
halve breedte van beide ingangen. 

De organisator draagt er zorg voor dat de verkeersborden gedurende de volledige kampeerperiode 
goed en ordentelijk blijven opgesteld. 

De verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 186 en 
187 van het gemeentedecreet. 

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. 

4. Huur gemeentelijke zalen: toestaan gebruik zaal ‘De Kapel’ Klooster door XXX op zaterdag 10 augustus 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de zaal “De Kapel” in ‘t Klooster ter beschikking te stellen 
aan XXX gedurende 1 uur voor een ceremonie met rent a priest op zaterdag 10 augustus 2019.    

5. Milieu: subsidie aan Bond Beter Leefmilieu. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen bijdrage van 0.05 euro per inwoner als subsidie aan Bond 
Beter Leefmilieu te geven. Er wordt aan de vereniging meegegeven dat er een mogelijkheid is om aan te sluiten bij de 
milieuraad van gemeente Zelzate. 



6. Personeel: 

a. Sportdienst: Aanvraag tot  wijziging prestatiebreuk van 30,4u/week naar 23u/week als redder – XXX. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist bespreking van dit punt uit te stellen gezien het samenhangt 
met de procedure tot aanstelling van de sportambtenaar. 

b. Kennisgeving ontslag wegens pensionering - XXX. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag wegens pensionering van XXX,met in-
gang van 1 november 2019. 

Aan XXX wordt een geschenkcheque ter waarde van 875 euro toegekend (gekoppeld aan het aantal dienstjaren, in 
haar geval 30 jaar x 35 euro, maar met een maximum van 875 euro). 

Aan de betrokkene en de financiële dienst wordt een afschrift van dit besluit overgemaakt. 

c. Aanwerving van een voltijds contractueel sportfunctionaris en 1 voltijds statutair afdelingshoofd patrimonium – 
B1-B3 – gunning assessment center. 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Personeel - organisatie van assessment center voor 
aanwerving van 1 voltijds contractueel sportfunctionaris en 1 voltijds statutair afdelingshoofd patrimonium”. De 
raming bedraagt € 1.000,00 excl. btw of € 1.210,00 incl. 21% btw: 

- Halve dag assessment center voor sportfunctionaris – B1-B3 

(3 geslaagde kandidaten): 

1ste en 2e kandidaat 325 euro x 2 =  650 euro 

3e kandidaat 290 euro x 1 =  290 euro 

 totaal: 940 euro excl. 21% btw 

- Volledige dag assessment center voor afdelingshoofd patrimonium – B4-B5 (aantal geslaagde kandidaten is 
een raming): 

1ste en 2e kandidaat 350 euro x 2 =  700 euro 

3e kandidaat 300 euro x 1 =  300 euro 

 totaal: 1000 euro excl. 21% btw 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 
waarde). Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
Mens(en)Werk, Aaigemdorp 8 te 9420 Erpe-Mere, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.940,00 excl. 
btw of € 2.347,40 incl. 21% btw. De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en 
met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget onder artikelnummer 6139999/019000. Afschrift van dit 
besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst en aan de personeelsdienst. 

7. Jeugd: aanstelling animatoren speelplein 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het aanstellen van vermelde personen als vrijwilliger en 
monitor voor de speelpleinwerking in de zomervakantie 2019. 

8. Sport: Jaarlijkse sluiting Eurohal. 

Het college gaat akkoord met de jaarlijkse sluiting voor de periode van 15 juli t.e.m. zondag 11 augustus 2019 wegens 
verlof en met de sluiting van maandag 12 augustus t.e.m. zondag 18 augustus 2019 voor onderhoud door het perso-
neel/buitenfirma’s. 

9. Bekrachtiging beslissing college via mailprocedure d.d. vrijdag 14 juni 2019: goedkeuring brief aan marktkramers. 

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de beslissing van het digitaal college van 14 juni 2019 waarbij 
het college haar goedkeuring gaf aan de brief voor de marktkramers zoals vermeld in het overwegend gedeelte. 

10. Lokale economie: EFRO-subsidie. 

 Het college van burgemeester en schepenen wenst in te tekenen op het voorstel van Veneco en geeft hierbij aan om 
gedurende 1 dag per week een intergemeentelijke ambtenaar in te zetten. Het college van burgemeester en schepenen 
verkiest een A-profiel voor de ambtelijke ondersteuning (juridische expertise). Het nodige budget zal voorzien worden 
bij budgetwijziging. Er wordt een afschrift van deze beslissing aan Veneco en aan de financiële dienst van de gemeente 
bezorgd. 

11. Bevolking: 

a. ambtelijke schrappingen: goedkeuring.  
De ambtelijke schrappingen worden goedgekeurd. 

b. Nummering Koning Albertlaan 10a – toekenning nieuw huisnr. en hernummering nr.10a – uitgesteld besluit college 
6 juni 2019. 



Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers: 

- 10/A000 

- 10/B000 

Het college van burgemeester en schepenen wenst mee te geven dat er voor deze huisnummering geen andere 
mogelijkheid is dan het bestaande huisnr. 10/A000 te hernummeren, en dat de bewoners van het huidige huisnr. 
10/A000 dat hernummerd wordt naar 10/B000 de mogelijkheid hebben de kosten die eventueel aan deze hernum-
mering verbonden zouden zijn te verhalen op de gemeente. 

12. Burgerlijke stand: begraafplaatsbeheer – vraag tot omzetten van niet-geconcedeerde grond naar geconcedeerde grond. 

Het college gaat akkoord met omzetting naar geconcedeerde grond zonder ontgraving; concessie voor 15 jaar gaat in 
vanaf de datum van begraving. 

13. Goedkeuring notulen college d.d. 23 mei 2019 (uitgesteld tijdens college van 6 juni 2019, intussen gecorrigeerd), 6 juni 
2019 en 12 juni 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het 
college d.d. 23 mei 2019, 6 juni 2019 en 12 juni 2019. 

14. project 2019/606 – onderhoud park Zelzate 2019 - goedkeuring vorderingsstaat 2. 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 2 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 
Sint-Niklaas voor de opdracht “Onderhoud park Zelzate 2019” voor een bedrag van € 3.550,00 excl. btw of € 4.295,50 
incl. 21% btw (€ 745,50 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 5.290,00 excl. btw of € 
6.400,90 incl. 21% btw. 

15. Toegevoegd punt: voorbereiding gemeenteraadscommissie Zelzate Zuid: aanduiden secretaris gemeenteraadscommis-
sie. 
XXX wordt aangewezen als secretaris voor de gemeenteraadscommissie voor Zelzate Zuid die plaatsvindt op dinsdag 25 
juni 2019. 

16. Toegevoegd punt: Tijdelijk politiereglement inzake het kamperen van PASAR Zwerfautoclub De Zwervers op parking 
Vredekaai vanaf 20 Tot en met 24 juni. 

 
Een VOORBEHOUDEN PARKEERZONE VOOR KAMPEERWAGENS zal ingevoerd worden op de volledige parking Vredekaai, 
geldend vanaf donderdag 20 juni 2019 tot en met maandag 24 juni 2019. Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt 
door het afdekken van de huidige verkeersborden E9b en het plaatsen van verkeerborden E9h (kampeerwagens) met 
onderbord vermeldende de periodes aan beide ingangen van de parking. De HOOGTEBEPERKING op parking Vredekaai 
wordt tijdelijk opgeheven gedurende de voormelde periode. Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het af-
dekken van de verkeersborden C29 “3,2m” en “3,6m” en door het verwijderen van de fysieke hoogtebeperking aan 
beide ingangen. Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD VOOR ALLE VOERTUIGEN UITGEZONDERD KAMPEERWAGENS zal inge-
voerd worden op de parking Vredekaai. Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door een wegafbakening voorzien 
van het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd kampeerwagens” en werkende signalisatielampen over de halve 
breedte van beide ingangen. De organisator draagt er zorg voor dat de verkeersborden gedurende de volledige 
kampeerperiode goed en ordentelijk blijven opgesteld. De verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplich-
tingen. Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 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. 
 

17. Toegevoegd punt: antwoord op mail van gemeenteraadslid Frank Bruggeman i.v.m. externe poetsdienst GOM 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de algemeen directeur om het volgende te antwoor-
den aan gemeenteraadslid Frank Bruggeman: 

Het bestuursakkoord geeft duidelijk aan waar dit bestuur naartoe wenst te gaan. De uitwerking van het bestuursak-
koord maakt deel uit van het meerjarenplan, waarin de samenwerking met de eigen logistieke medewerkers en met 



GOM-medewerkers is opgenomen. Het college zal een kennismakingsgesprek hebben met de logistieke medewerkers 
en met de GOM-medewerkers, zoals ze dit ook met alle medewerkers van de organisatie heeft gehad. 

18. Toegevoegd punt: project 2019/623 – aankoop van een lichtgewicht bosmaaier - goedkeuring gunning en lastvoorwaar-
den. 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop van een lichtgewicht bosmaaier”. De raming bedraagt € 495,86 
excl. btw of € 600,00 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper. Deze opdracht wordt gegund aan 
Johan's Garden Shop, Karel Bauwensstraat 4 te 9042 Sint-Kruis-Winkel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
€ 426,71 excl. btw of € 516,32 incl. 21% btw. De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de 
offerte en met het krediet ingeschreven in in 2019 binnen eveloppe 3 subproject 21 AR 2300000 BI 020000. 

19. O/2019/230 – XXX – tuinhuis – XXX 
Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend 
door XXX, 9060 Zelzate inzake het bouwen van een tuinhuis, gelegen te XXX, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als 
ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0291 B  3 een weigering af te leveren. 

20. 314/19 Anton Sintobin - Karel D’Aubioul - Geassocieerde notarissen – splitsing – Assenedesteenweg 129. 
Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen geen bezwaar heeft tegen de ver-
deling van bovenvermelde gronden. 

21. O/2019/247 – XXX – aanbrengen gevelsteen aan de voorgevel XXX 
Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend 
door XXX, 9060 Zelzate inzake het aanbrengen van gevelsteen aan de voorgevel, gelegen te XXX, 9060 Zelzate Kadastraal 
gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0575 A  2  een voorwaardelijke vergunning af te leveren 

22. O/2019/224 – XXX – plaatsen van een veranda – XXX 
 
Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend 
door XXX, 9060 Zelzate inzake het plaatsen van een veranda, gelegen te XXX, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als 
ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0576 X  2 een voorwaardelijke vergunning af te leveren. 

23. O/2019/210 – XXX – opsplitsen handelswoning in twee units – XXX 
Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend 
door ASHRAF Muhammad, Jules de Saint-Genoisstraat 105, 9050 Gent inzake het opsplitsen handelswoning in 2 units, 
gelegen te Grote Markt 100, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0535 K een voorwaardelijke 
vergunning af te leveren. 

PUNT II BETALINGSBEVELEN 

24. Goedkeuring betalingsbevelen lijsten nrs. 2019/65, 2019/66, 2019/67. 

De betalingsbevelen worden goedgekeurd. 

PUNT III KENNISGEVINGEN 

1. Brief d.d. 12 juni 2019 van Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende voorlopige conclusie klacht tegen Algemeen 
directeur en tegen niet-gebudgetteerde uitgaven. 

2. Brief d.d. 12 juni 2019 van Provincie Oost-Vlaanderen, directie Leefmilieu, dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning 
en Natuurontwikkeling betreffende ‘Is een actieplan voor duurzame energie en klimaat geloofwaardig zonder het ont-
wikkelen van een duurzaam publiek vastgoedbeheer?’. 

3. Brief d.d. 12 juni 2019 van De Lijn betreffende probeeractie gratis maandabonnement september 2019 voor 1e jaar se-
cundair onderwijs. 

4. Brief d.d. 12 juni 2019 van FINEG NV betreffende: 

a. Dividend gemeente n.a.v. winstverdeling boekjaar 2018 

b. Verslag algemene vergadering d.d. 14 mei 2019 

c. Jaarverslag 2018 

5. Flyer dag van de zorg d.d. 15 maart 2020. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 



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


	15. Toegevoegd punt: voorbereiding gemeenteraadscommissie Zelzate Zuid: aanduiden secretaris gemeenteraadscommissie.
	16. Toegevoegd punt: Tijdelijk politiereglement inzake het kamperen van PASAR Zwerfautoclub De Zwervers op parking Vredekaai vanaf 20 Tot en met 24 juni.
	17. Toegevoegd punt: antwoord op mail van gemeenteraadslid Frank Bruggeman i.v.m. externe poetsdienst GOM
	Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de algemeen directeur om het volgende te antwoorden aan gemeenteraadslid Frank Bruggeman:
	Het bestuursakkoord geeft duidelijk aan waar dit bestuur naartoe wenst te gaan. De uitwerking van het bestuursakkoord maakt deel uit van het meerjarenplan, waarin de samenwerking met de eigen logistieke medewerkers en met GOM-medewerkers is opgenomen....
	18. Toegevoegd punt: project 2019/623 – aankoop van een lichtgewicht bosmaaier - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
	Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop van een lichtgewicht bosmaaier”. De raming bedraagt € 495,86 excl. btw of € 600,00 incl. 21% btw.
	Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper. Deze opdracht wordt gegund aan Johan's Garden Shop, Kar...
	19. O/2019/230 – XXX – tuinhuis – XXX
	20. 314/19 Anton Sintobin - Karel D’Aubioul - Geassocieerde notarissen – splitsing – Assenedesteenweg 129.
	21. O/2019/247 – XXX – aanbrengen gevelsteen aan de voorgevel XXX
	22. O/2019/224 – XXX – plaatsen van een veranda – XXX
	23. O/2019/210 – XXX – opsplitsen handelswoning in twee units – XXX

