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PUNT I BESLISSINGEN  

1. Financiële dienst :  

a. Bezwaar van Camco BVBA tegen de belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongele-
genheden aanslagjaar 2018 – XXX. 

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet in te gaan op het bezwaarschrift en volgt de beoordeling 
van de dienst. 

b. Bezwaar van Camco BVBA tegen de belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongele-
genheden aanslagjaar 2018 – XXX. 

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet in te gaan op het bezwaarschrift en volgt de beoordeling 
van de dienst. 

c. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op ontbrekende parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen bij meer-
gezinswoningen en kamerwoningen 2019. 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen bij meergezinswoningen en kamerwoningen 
aanslagjaar 2019 – voor een bedrag van 22.289,18 euro en 1 artikel. 

2. Milieu:  

a. Evaluatierapport OVAM mbt schadegeval Pres. J.F. Kennedylaan (R4) ter hoogte van kilometerpunt 1.15-1.30. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen verzoekschrift tot schorsing of nietigverklaring van 
het besluit van OVAM in te dienen. 

b. Sluitingsdagen en brugdagen recyclagepark in 2020. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van IDM betreffende de sluitingsdagen 
van 2020 voor het recyclagepark: 

 Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 

 Vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid) 

 Donderdag 21 mei (O.L.H. Hemelvaart) 

 Dinsdag 21 juli (Nationale feestdag) 

 Zaterdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart) 

 Woensdag 11 november (wapenstilstand) 

 Vrijdag 25 december (Kerstmis) 

 Vrijdag 1 januari 2021 (nieuwjaarsdag) 

c. Aanvragen tot toelage asbestplatenzak. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de subsidiebedragen uit te betalen onder artikelnummer 
6491000/034900 van 2019. 

d. Project zwerfvuil en sluikstorten van Mooimakers. 

Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

e. Gunning bodemonderzoek terrein technische dienst en terrein recyclagepark. 

Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

f. Procedure sluikstorten. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de procedure sluikstorten. 



3. Stedenbouw 

a. Zorgwonen: visie omtrent minimale voorzieningen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in het kader van het aanvragen van een zorgwoning dat, naast 
de eisen bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, er minimaal een afzonderlijk toilet- en douche- of 
badfunctie dient aanwezig te zijn. Uit de aanvraag dient duidelijk te blijken dat het effectief een zorgwoning be-
treft en dit zal per aanvraag beoordeeld worden. 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst burgerzaken. De aanvragers worden geïnformeerd over 
het algemeen standpunt van het bestuur.  

De bepalingen rond zorgwonen zullen geïntegreerd worden in een algemeen bouwreglement/verordening die ter 
goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan Veneco wordt een offerte gevraagd om op te tre-
den als ondersteuning voor de opmaak van het reglement/verordening. 

b. Intentieverklaring Strategisch project ‘Van regioscan naar regiowerf’. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de in bijlage gevoegde intentieverklaring te ondertekenen en 
geeft aan te willen inpikken op de gestelde programma’s en concrete projecten in zoverre deze ook relevant zijn 
voor Zelzate en gemeentepersoneel hiervoor kan ingezet worden. 

c. Doortrekken Karnemelkstraat, brief van xxx. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgestelde persoonlijk schrijven aan xxx in antwoord op 
de brief van 27 juni 2019 goed. 

d. Beeldendatabank Zelzate – gunning. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist gedurende een periode van 1 jaar een overeenkomst af te slui-
ten met Image-V op basis van de offerte van Image-V d.d. 5 juli 2019 voor een bedrag van 1.395,12€. Dit bedrag zal 
worden toegerekend op AR/BI 6142001/011901. 

4. Evenementen: Katte Kermis d.d. 4 t.e.m. 6 augustus 2019. 

a. a.Aanvraag goedkeuring evenement door café De Zwarte Kat; 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘Katte Kermis in café De 
Zwarte Kat’, georganiseerd door café De Zwarte Kat” mag doorgaan van 04 tot 06 augustus van 2019. 

b.Aanvraag afwijking geluidsnorm door café De Zwarte Kat; 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan De Zwarte Kat een afwijking toe te staan zodat de ge-
luidsnorm tot 90 dB(A)LAeq,15min kan overschreden worden op zondag 4 augustus 2019 en dinsdag 6 augustus 
2019 op het evenement “Katte Kermis” in tent ter hoogte van Assenedesteenweg 193 te 9060 Zelzate. 

Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden: 

- Het maximaal geluidsniveau mag 90 dB(A)LAeq,15min niet overschrijden.  

- Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60 min continu gemeten door middel van meetap-
paratuur 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 verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer 
gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm van 90 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 als einduren: 

- Zondag 4 augustus 2019: 23 uur 

- Dinsdag 6 augustus 2019: 01 uur 

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

Er zal streng toegezien worden op de toepassing van de regels die vastgelegd zijn in het veiligheidsoverleg. 

b. a.Aanvraag goedkeuring evenement door Feestcomité De Katte; 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘Katte Kermis’, georganiseerd 
door de vereniging “Feestcomiteit De Katte” mag doorgaan van 02 tot 06 augustus van 2019. 

b.Aanvraag afwijking geluidsnorm door Feestcomité De Katte; 



Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Feestcomiteit De Katte – Vogelzang een afwijking toe 
te staan zodat de geluidsnorm kan overschreden worden met een maximum van 90 dB(A)LAeq,15min van 2 augus-
tus 2019 tot en met 6 augustus 2019op het evenement “Kattekermis”  in een tent op de hoek van Denderdreve en 
Assenedesteenweg te 9060 Zelzate. 

Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden: 

- Het maximaal geluidsniveau mag 90 dB(A)LAeq,15min niet overschrijden.  

- Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60 min continu gemeten door middel van meet-
apparatuur 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 verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer 
gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm van 90 dB(A)LAeq,15min gerespecteerd wordt.  

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

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de einduren als volgt: 

. vrijdag 2 augustus 2019 tot en met 03.00 

. zaterdag 3 augustus 2019 tot en met 00.00 

. zondag 4 augustus 2019 tot en met 00.00 

. maandag 5 augustus 2019 tot en met 02.00 

. dinsdag 6 augustus 2019 tot en met 03.00 

Een half uur vóór het einde van de activiteit moet het volume en de bassen van de muziek worden afgebouwd zo-
dat op de gevraagde einduren volledige stilte is. 

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

Er zal streng toegezien worden op de toepassing van de regels die vastgelegd zijn in het veiligheidsoverleg. 

c. a.Aanvraag goedkeuring evenement Retro@DeKatte; 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘Retro@DeKatte’, georgani-
seerd door de vereniging “ZVC Retro” mag doorgaan van 02 tot 04 augustus van 2019. 

b.Aanvraag afwijking geluidsnorm door Retro@DeKatte; 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan ZVC Retro een afwijking toe te staan zodat de geluids-
norm kan overschreden worden met een maximum van 95 dB(A)LAeq,15min op 2 augustus 2019 op het evene-
ment “Retro @ De Katte”  naast Café den Bere, Assenedesteenweg 134 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 meetappa-
ratuur die voldoet aan de vereisten.  

- Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de ex-
ploitant 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 geluidsniveau 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 voor deze activiteit. 

Een half uur vóór het einde van de activiteit moet het volume en de bassen van de muziek worden afgebouwd zo-
dat er om 4.00 uur volledige stilte is. 

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

Er zal streng toegezien worden op de toepassing van de regels die vastgelegd zijn in het veiligheidsoverleg. 

d. a.Aanvraag goedkeuring evenement door Scouts vuurtorengroep Zelzate; 



Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘Katse Feesten’, georganiseerd 
door de vereniging “Scouts vuurtorengroep Zelzate” mag doorgaan 02 tot 06 augustus van 2019. 

b.Aanvraag afwijking geluidsnorm door Scouts vuurtorengroep Zelzate; 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Scouts en Gidsen Vuurtorengroep een afwijking toe te 
staan zodat de geluidsnorm kan overschreden worden met een maximum van 95 dB(A)LAeq,15min van 2 augustus 
2019 tot en met 6 augustus 2019 op het evenement “Katse Feesten”  op het terrein gelegen bij Assenedesteenweg 
245B, Assenedesteenweg 245B 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 meet-
apparatuur 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 gedu-
rende een periode van ten minste een maand. De verplichting tot het meten van het geluidsniveau 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 bezoe-
kers om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade. 

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt 4.00 uur als einduur voor deze activiteit op vrijdag 2 augustus 
2019, zaterdag 3 augustus 2019, zondag 4 augustus 2019, maandag 5 augustus 2019 en dinsdag 6 augustus 2019. 

Een half uur vóór het einde van de activiteit moet het volume en de bassen van de muziek worden afgebouwd zo-
dat er om 4.00 uur volledige stilte is. 

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

Er zal streng toegezien worden op de toepassing van de regels die vastgelegd zijn in het veiligheidsoverleg. 

e. tijdelijk politiereglement Kattekermis. 

Artikel 1: - Gedurende de volledige duurtijd van de kermis (inclusief het opzetten en afbraak; t.t.z. woensdag 31 juli 
2019 vanaf 17:00 uur tot woensdag 07 augustus 2019 om 12:00 uur) wordt een SNELHEIDSBEPERKING tot 30 
km/uur ingevoerd op de Assenedesteenweg tussen de kruispunten Molenstraat en Ooievaarslaan; gesignaleerd 
door middel van het verkeersbord figuur C43, met herhaling t.h.v. de Denderdreve en de Eikelstraat. 

Artikel 2: - Gedurende de volledige duurtijd van de kermis wordt een INHAALVERBOD ingevoerd over dezelfde af-
stand voorzien in artikel 1, gesignaleerd door middel van verkeersbord figuur C35. 

Artikel 3: - Gedurende de volledige duurtijd van de kermis zal ter hoogte van de versmalde doorgangen op de As-
senedesteenweg het verkeer geregeld worden door driekleurige VERKEERSLICHTEN; gesignaleerd door de ver-
keersborden B19 en B21 alsmede het verkeersbord A7 (RIJBAANVERSMALLING). 

Artikel 4: - Gedurende de volledige duurtijd van de kermis zal rechtover de inrit van het terrein van de Scouts een 
stilstaan- en parkeerverbod worden ingevoerd vanaf huisnummer 178 (elektriciteitscabine) tot aan de hoek met de 
Brazekestraat; gesignaleerd door de verkeersborden E3 (STILSTAAN- en PARKEERVERBOD INRIT SCOUTS). 

Artikel 5: - Op hierna vermelde tijdstippen geldt een VERKEERSVERBOD op de Assenedesteenweg tussen het kruis-
punt met de Molenstraat en het kruispunt met de Kasteelstraat - Denderdreve: 

 vrijdag 02 augustus 2019: tussen 12:00 uur en 22:00 uur (wielerwedstrijd) 

volledige verkeersverbod; 

 zaterdag 03 augustus 2019: tussen 13:00 uur tot 17:00 uur (jogging) 

deels verkeersverbod met éénrichtingsverkeer van Assenede naar centrum; 

 zondag 04 augustus 2019: tussen 12:00 uur en 24:00 uur (stoet) 

volledige verkeersverbod; 

 maandag 05 augustus 2019: tussen 12:00 uur en 22:00 uur (wielerwedstrijd) 

volledige verkeersverbod; 

 dinsdag 06 augustus 2019: tussen 19:00 uur en 24:00 uur (katjesworp + verbranding zwarte kat, optocht) 

volledige verkeersverbod. 



Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening, bord C3 en passende bor-
den C31 aan voormelde kruispunten, en zoals omschreven in de hiernavolgende artikels, en zoals omschreven in 
de aparte tijdelijke politiereglementen inzake de wielerwedstrijden. 

Op de andere tijdstippen tijdens de Kattekermis geldt op voormeld traject van de Assenedesteenweg: 

- een verkeersverbod voor NIET-PLAATSELIJK VERKEER. Deze maatregel zal worden kenbaar gemaakt met de 
verkeersborden C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer". Aan de kruispunten met doorrijverbod wor-
den de passende verkeersborden C31 geplaatst; 

- een OMLEIDINGSROUTE VOOR HET LOKALE LANDBOUWVERKEER via de Kasteelstraat en de Molenstraat of 
Riemestraat. Deze route wordt aangeduid per verkeersborden F41 ‘landbouwvoertuigen’. Op zaterdag gedurende 
de rommelmarkt in de Kasteelstraat is deze route tevens NIET bruikbaar; dan is enkel de grote omleiding via Sas 
van Gent en Assenede beschikbaar 

Tevens wordt aan het kruispunt van de R4-west met de Assenedesteenweg een voorwegwijzerbord F39 geplaatst 
met de tekst “wijk De Katte doorgaand verkeer gestremd tussen 31 juli en 07 augustus”. 

Artikel 6: - Afsluiten van de Kasteelstraat met wegafbakening en bord C3 aan Assenedesteenweg en aan einde be-
bouwing Kasteelstraat, tevens verbinding met Eikelstraat afsluiten, plus parkeerverbod aan beide zijden tussen 
Assenedesteenweg en einde bebouwing Kasteelstraat op zaterdag 03 augustus 2019 tussen 06:00 uur en 18:00 uur 
(ROMMELMARKT). 

Afsluiten van de Molenstraat met wegafbakening en bord C3 aan Assenedesteenweg en aan Riemestraat, plus par-
keerverbod aan beide zijden tussen Assenedesteenweg en Riemestraat op zaterdag 03 augustus 2019 tussen 06:00 
uur en 18:00 uur (ROMMELMARKT). 

Artikel 7: - Assenedesteenweg: afbakenen van de halve rijweg met nadar tussen Ooievaarslaan en Denderdreve. 
Binnen deze zone wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd van Denderdreve naar Ooievaarslaan middels het plaatsen 
van verkeersborden C1 en F19. Aan begin signalisatie borden D1c-d en A7 plaatsen. De inrit Assenedesteenweg 
aan de R4-west wordt afgesloten met wegafbakening met bord C3 en wegomleiding via R4-E34. Op zaterdag 03 
augustus 2019 tussen 13:00 uur en 17:00 uur (JOGGING). 

Artikel 8: - Denderdreve: een parkeerverbod aan te brengen aan beide zijden van de Denderdreve vanaf As-
senedesteenweg tot aan huisnr 120. Op zaterdag 03 augustus 2019 tussen 08:00u en 18:00u “uitgezonderd oldti-
mers” (OLDTIMERS). 

Artikel 9: - Molenstraat: een parkeerverbod aan te brengen aan beide zijden van de Molenstraat vanaf As-
senedesteenweg tot aan eerste verkeersdrempel. Op zondag 04 augustus 2019 tussen 13:00 uur en 18:00 uur 
(DOORGANGSRUIMTE STOET). 

Artikel 10: - Ooievaarslaan: een parkeerverbod aan te brengen aan beide zijden van de Ooievaarslaan vanaf As-
senedesteenweg tot aan Lijsterlaan en vanaf Lijsterlaan tot aan Koning Albertlaan (inclusief verbindingsweg naar 
Koning Albertlaan) langs de even huisnummers.  

Koning Albertlaan: een parkeerverbod aan te brengen langs de oneven huisnummers vanaf de verbindingsweg 
naar de Ooievaarslaan tot aan de Groene Briel. 

Op zondag 04 augustus 2019 tussen 13:00 uur en 18:00 uur (DOORGANGSRUIMTE STOET). 

Artikel 11: - Afsluiten van de Denderdreve aan beide zijden (Assenedesteenweg en Groene Briel) met wegafbake-
ning en bord C3 op dinsdag 06 augustus 2019 tussen 13:00 uur en 24:00 uur, samen met het plaatsen van de pas-
sende verkeersborden C31. Een parkeerverbod aan te brengen aan beide zijden van de Denderdreve vanaf As-
senedesteenweg tot aan Groene Briel op dinsdag 06 augustus 2019 tussen 19:00 uur en 24:00 uur (OPTOCHT EN 
VUURWERK). 

Artikel 12: - Van woensdag 31 juli 2019 t.e.m. woensdag 07 augustus 2019: 

 Kruispunt Assenedesteenweg – Ooievaarslaan: ter hoogte van kruispunt Assenedesteenweg - Ooievaars-
laan en kruispunt Ooievaarslaan - Leeuwerikenlaan volledig afbakenen met verkeersbord C3 en borden C31 te 
plaatsen op de Assenedesteenweg; verkeerverbod in het afgesloten gedeelte; wegomlegging via de As-
senedesteenweg – R4 – K. Albertlaan; kruispunt Ooievaarslaan - Lijsterlaan: bord F45 (lunapark); 

 Kruispunt Assenedesteenweg – R4: halve afbakening van de Assenedesteenweg + figuur C3 + onderbord 
plaatselijk verkeer + bord wegomlegging richting E34-N49 met herhaling omleiding aan de afslag/oprit naar de E34 
richting kust; aan beide zijden genoemd kruispunt figuur C31 + uitgezonderd plaatselijk verkeer; 

 Kruispunt Assenedesteenweg – Ooievaarslaan: herhaling figuur C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer; 

 Trieststraat – Zelzatestraat: afbakening van de Zelzatestraat + bord C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + 
wegomlegging richting E34-N49; aan kruispunten E34-N49 – Stoepestraat bord wegomlegging richting Zelzate; in 
Trieststraat bord C 31 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + bord wegomlegging naar E34-N49; 

 Molenbosstraat – Zelzatestraat: afbakening van de Zelzatestraat + bord C3 + uitgezonderd plaatselijk ver-
keer + wegomlegging richting E34-N49; aan kruispunten E34-N49 – Stoepestraat bord wegomlegging richting Zel-
zate; in Trieststraat bord C 31 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + bord wegomlegging naar E34-N49; 



 Stoepestraat – E34/N49: plaatsen voorwegwijzerbord F39 met omleiding voor verkeer met bestemming 
Zelzate via de E34/N49; 

 Denderdreve (drankgelegenheid feestcomité):  

● Assenedesteenweg ter hoogte van Denderdreve: borden C31 

● Denderdreve aan Assenedesteenweg: afbakening incl. bord C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + bord 
F45; 

● Poelstraat ter hoogte van Denderdreve: borden C31 

● kruispunt Denderdreve - Poelstraat: afbakening incl. bord C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + bord F45 

● deze signalisatie (afbakening + bord C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + bord F45) te herhalen aan Den-
derdreve – Groene Briel;  

● ter hoogte van afbakening terras op afstand volledige afbakening met bord C3 en signalisatielampen; een 
parkeerverbod in te voeren in het afgebakende gedeelte.  

Artikel 13: - Parkeerverbod in te voeren op parking Denderdreve en het afgebakende gedeelte (drankgelegenheid 
feestcomité) geldende van dinsdag 30 juli 2019 om 08:00 uur tot woensdag 07 augustus 2019 om 12:00 uur 
(DRANKGELEGENHEID FEESTCOMITEIT). 

Afsluiten Denderdreve: 

● vanaf Assenedesteenweg tot huisnr. 142  

vanaf vrijdag 02 augustus 2019 om 21:00u tot zaterdag 03 augustus 2019 om 03:00u; 

● vanaf Assenedesteenweg tot huisnr. 120  

vanaf zaterdag 04 augustus 2019 om 06:00u tot zondag 04 augustus 2019 om 03:00u; 

● vanaf Assenedesteenweg tot huisnr. 54a  

vanaf zondag 04 augustus 2019 om 06:00u tot maandag 05 augustus 2019 om 03:00u; 

● vanaf Assenedesteenweg tot huisnr. 142  

vanaf maandag 05 augustus 2019 om 21:00u tot dinsdag 06 augustus 2019 om 03:00u; 

● vanaf Assenedesteenweg tot Groene Briel  

vanaf dinsdag 06 augustus 2019 om 13:00u tot woensdag 07 augustus 2019 om 03:00u; 

Artikel 14: - Ter hoogte van de KERMISKRAMEN EN TENTEN (die grenzen tot aan het fietspad of dit overschrijden) 
zal over de ganse afstand een afbakening worden aangebracht voorzien van signalisatielampen en aan beide uit-
einden het verkeersbord D1c-d en aanwijzingsbord fietsers op rijbaan. 

Voor het PLAATSEN van de kermiskramen en de tenten zal parkeerverbod worden ingevoerd op de plaatsen waar 
de kramen zullen worden opgesteld vanaf woensdag 31 juli 2019 om 17:00u. 

Artikel 15: - Ten allen tijde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de rijweg gevrijwaard te worden. De gebou-
wen en woningen langsheen het evenement dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 

Artikel 16: - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Artikel 17: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 18: - Er wordt eveneens toelating gegeven tot plaatsing van twee reclameborden langs de Assenedesteen-
weg (1 bord aan het begin van de Assenedesteenweg en 1 bord op het einde van de Assenedesteenweg – gedeelte 
van de wijk De Katte) onder voorbehoud van goedkeuring door het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaande-
ren – district Gent. 

Artikel 19: - 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 Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen; 

- de diensten van de Brandweerzone Centrum; 

- het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen – district Gent. 

- de gemeentebesturen van Assenede en Evergem; 

- de dienst communicatie; 



- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

f. tijdelijk politiereglement twee wielerwedstrijden Kattekermis. 

Artikel 1: - Een STILSTAAN EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd aan beide zijden van de rijweg op vrijdag 02 
augustus 2019 en op maandag 05 augustus 2019, telkens vanaf 12:00u tot 21:00u: 

• Denderdreve tussen kruispunt Assenedesteenweg en de woning Denderdreve 120; 

• Assenedesteenweg tussen kruispunt Denderdreve en de woning Assenedesteenweg 150. 

Artikel 2: - Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden door verkeersborden E3 met onderbord vermeldende de 
periodes. 

Het begin en einde van de reglementering wordt aangeduid door op- en neerwaardse pijl en met voldoende tus-
sentijdse herhaling door dubbele pijl. 

Artikel 3: - Een ÉÉNRICHTINGSVERKEER wordt ingevoerd in de straten van de omloop: Assenedesteenweg, grond-
gebied Assenede (Zelzatestraat, Molenbosstraat, Poelstraat, Poeldijkstraat), Poelstraat, Denderdreve en As-
senedesteenweg. 

Artikel 4: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door verkeersborden F19 aan het begin van de reglemen-
tering en verkeersborden C1 aan het einde van de reglementering. Deze reglementering wordt herhaald aan ieder 
kruispunt. 

Artikel 5: - Er wordt GEEN VERKEER TEGEN DE RIJRICHTING VAN DE RENNERS toegelaten. Het plaatselijk verkeer 
dient steeds in de rijrichting van de wielerwedstrijd te worden gestuurd. 

Ook de diensten van BUSMAATSCHAPPIJ DE LIJN dienen de rijrichting van de omloop te volgen. 

Ook in de Poel(dijk)straat dient het lokale omleidingsverkeer, veroorzaakt door de KAAIWERKEN IN NEDERLAND, 
de rijrichting van de omloop te volgen en kan dus enkel van Assenede richting Zelzate rijden. Voor hun andere rich-
ting dienen ze de officiële omleiding via de brug Van Sas van Gent te volgen. Dit wordt extra gesignaleerd bij mid-
del van een extra verkeerbord C1 op het kruispunt Poelstraat met de N474 Beneluxlaan (bovenaan de helling van 
de spoorweg. 

Artikel 6: - Voor het doorgaand verkeer wordt een WEGOMLEIDING voorzien: 

- voor het verkeer komende van de Zelzatebrug:  

via de R4-west naar de E34-N49 richting Ertvelde – Assenede; 

- voor het verkeer komende van de Trieststraat (Assenede):  

via de Stoepestraat naar de E34-N49 richting Zelzate; 

- voor het verkeer komende uit de Molenbosstraat (Assenede):  

via de Zelzatestraat naar de Stoepstraat richting E34-N49 richting Zelzate of Ertvelde; 

- voor het verkeer komende van Ertvelde richting Zelzate – wijk De Katte: 

via de E34-N49 richting Zelzate; 

- voor het verkeer veroorzaakt door de kaaiwerken in Nederland en komende van de N474 Beneluxlaan: 
terug via de officiële omleiding via de brug van Sas van Gent. 

Artikel 7: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door: 

- kruispunt Assenedesteenweg – R4: 

In de Assenedesteenweg wegafbakening over de halve breedte van de rijweg met verkeerbord C3, onderbord “uit-
gezonderd plaatselijk verkeer”, werkende nachtknipperlichten en verkeerbord F41 richting E34-N49. 

Aan beide zijden van het kruispunt verkeersborden C31 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”. 

- kruispunt Assenedesteenweg – Ooievaarslaan: 

In de Assenedesteenweg wegafbakening over de halve breedte van de rijweg met verkeerbord C3, onderbord “uit-
gezonderd plaatselijk verkeer” en werkende nachtknipperlichten. 

- kruispunt Denderdreve – Poelstraat: 

In de Denderdreve wegafbakening over de halve breedte van de rijweg met verkeersbord C3, onderbord “uitge-
zonderd plaatselijk verkeer”, werkende nachtknipperlichten en verkeersbord F45. 

- kruispunt Trieststraat – Zelzatestraat: 

In de Zelzatestraat wegafbakening over de halve breedte van de rijweg met verkeerbord C3, onderbord “uitgezon-
derd plaatselijk verkeer”, werkende nachtknipperlichten en verkeerbord F41 richting E34-N49. 



In de Trieststraat verkeersbord C31 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en verkeerbord F41 richting 
E34-N49. 

- Kruispunt Zelzatestraat – Riemestraat: 

In de Zelzatestraat wegafbakening over de halve breedte van de rijweg met verkeerbord C3, onderbord “uitgezon-
derd plaatselijk verkeer”, werkende nachtknipperlichten en verkeerbord F41 richting E34-N49. 

- Kruispunt E34-N49 – Stoepestraat: 

In de Stoepestraat het groot verkeersbord F39 met wegomleiding richting Zelzate. 

Op de E34-N49 verkeersbord F41 richting Zelzate. 

- Kruispunt Poelstraat - N474 Beneluxlaan: 

In de N474 Beneluxlaan verkeersbord C1 en F41 richting Zelzatebrug. 

Artikel 8: - Op de kruispunten vermeld in de politionele verslagen BU000967/2016 d.d. 25 februari 2016 en 
BU001255/2016 d.d. 14 maart 2016 worden seingevers geplaatst of wordt het verkeer geregeld door de Politie. 

Artikel 9: - Ten allen tijde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de rijweg gevrijwaard te worden. De gebou-
wen en woningen langsheen het evenement dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 

Artikel 10: - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Artikel 11: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 12: - 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 Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen; 

- de diensten van de Brandweerzone Centrum; 

- het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen – district Gent. 

- de gemeentebesturen van Assenede en Evergem; 

- de dienst communicatie; 

- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

5. Evenementen: Motortreffen MVC Terrasrijders d.d. 3 en 4 augustus 2019: tijdelijk politiereglement. 

Artikel 1: - Een STILSTAAND EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd in de volgende zones op zaterdag 03 augustus 
2019 en zondag 04 augustus 2019, telkens van 06:00u tot 22:00u: 

- Grote Markt op beide parkeerstroken van het middenplein vanaf het begin van de parkeervakken tot ter hoogte van 
de zijdelings inrit kant oneven huisnummers; 

- de parkeerhaven bezijdens links van de rijweg (even huisnummers van het marktplein) ter hoogte van voormelde 
zone; 

- de zone laden-en-lossen bezijdens rechts van de rijweg (even huisnummers van het marktplein) ter hoogte van 
voormelde zone. 

Artikel 2: - Deze maatregelen zullen kenbaar worden gemaakt door verkeersborden E3 met onderbord “op zaterdag 03 
augustus 2019 en zondag 04 augustus 2019, telkens van 06:00u tot 22:00u motortreffen”. 

Artikel 3: - Ten allen tijde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de rijweg gevrijwaard te worden. De gebouwen en 
woningen langsheen het evenement dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 

Artikel 4: - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Artikel 5: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 6: - 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. 

6. Evenementen: Augustuskermis d.d. 9 t.e.m. 19 augustus 2019: tijdelijk politiereglement. 

Artikel 1: - Het PARKEREN OP DE ZONE “LADEN EN LOSSEN” van de Grote Markt (gedeelte textielmarkt) tijdens de Au-
gustus-kermis 2019 enkel te verbieden tijdens de periode: 

- op woensdag 07 augustus 2019 vanaf 17:00u tot en met donderdag 08 augustus 2019 om 07:00u (oprijden kermis); 

- op zondag 11 augustus 2019 vanaf 12:00u tot maandag 12 augustus 2019 om 14:00u (kermis, evenementen, weke-
lijkse markt); 

- op donderdag 15 augustus 2019 om 15:00u tot 24:00u (feestdag O-L-V-Hemelvaart); 

- op zondag 18 augustus 2019 vanaf 12:00u tot maandag 19 augustus 2019 om 14:00u (kermis en wekelijkse markt) 

- op maandag 19 augustus 2019 om 14:00u tot dinsdag 20 augustus 2019 om 08:00u (wegrijden kermis). 

Artikel 2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt op de zone “laden en lossen” van de Grote Markt (gedeelte 
textielmarkt) door het verkeersbord E3 met onderbord vermeldende de perioden. 

Artikel 3: - Ten allen tijde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de rijweg gevrijwaard te worden. De gebouwen en 
woningen langsheen het evenement dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 

Artikel 4: - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Artikel 5: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 6: - 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. 

7. Onderwijs: 

a. Lestijdenpakket en invulling schooljaar 2019-2020. 

Enig artikel: - Het college keurt het hierna vermeld lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 voor het basison-
derwijs goed: 

a) Kleuteronderwijs: 

Aantal ingeschreven kleuters op 1 februari 2019: 

a) vestigingsplaats 1 (E. Caluslaan)  110 

b) vestigingsplaats 2 (Schwarzenbeklaan)   67 

Omrekening: 

177 kleuters geeft in tabel (110+67)  247 lestijden (LT) 

 

247 lestijden à 97,16% SES- percentage =  240 lestijden (LT)     

Ambten: 

240 : 24 = 10 

als volgt te verdelen :  10 voltijdse ambten     

b) Lager onderwijs: 

Vestigingsplaats 1 (E. Caluslaan) 

Aantal ingeschreven leerlingen op 1 februari 2019: 198 

Aanwending: 

198 leerlingen geeft in tabel 254 lestijden (LT) 

 



254 lestijden à 97,16% SES- percentage = 247 lestijden (LT) 

Ambten: 

247 : 24 = 10,29 

als volgt te verdelen:  10 voltijdse ambten (= 240 lestijden) 

   7 restlestijden 

c) SES-lestijden kleuter :  

38/24 SES-lestijden, 14 LT worden getransfereerd naar lager, 38 LT – 14 LT  

= 24 LT  

   SES-lestijden lager :  

47 SES-lestijden, 14 LT worden getransfereerd vanuit kleuter, 47 LT + 14 LT  

= 61 LT 

d) Bijkomend in te richten: 

 Rooms-Katholieke godsdienst/niet-confessionele zedenleer: 

Op basis van de ingeschreven leerlingen op 1 februari 2019 en hun respectievelijke keuzes inzake het godsdienston-
derricht /- cultuur-beschouwing kunnen de volgende cursussen ingericht worden: 

• 10/24 lestijden Rooms-Katholieke godsdienst 

• 10/24 lestijden niet-confessionele zedenleer 

• 10/24 lestijden Islamitische godsdienst 

-  12/32 kinderverzorging 

 17/36 (klokuren) zorgcoördinator kleuter (13/36 eigen omkadering + 4/36     scholengemeenschap) 

-  8/36 (klokuren) ICT (19 ptn. nodig, we hebben 19 ptn) 

-  18/36 (klokuren) zorgcoördinator lager onderwijs (18/36 eigen omkadering) 

-  34/36 administratieve ondersteuning  

Opmerking: 

 de school voldoet in haar geheel en voor elke vestigingsplaats afzonderlijk, zowel op het niveau kleuter- als 
het lager onderwijs aan de rationalisatienormen; 

 gezien er meer dan 100 leerlingen zijn wordt een ambt van directeur buiten het pakket toegekend. 

b. Tijdelijke aanstellingen schooljaar 2019-2020: de hierna volgende tijdelijke aanstellingen voor schooljaar 2019-2020 
worden goedgekeurd: 

a. Loopbaanonderbreking voor medische bijstand xxx. 

b. Loopbaanonderbreking met een vijfde ouderschapsverlof xxx. 

c. Verlof voor tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht xxx. 

d. Verlof voor tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht xxx. 

e. Verlof voor tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht xxx. 

f. Verlof voor tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht xxx. 

g. Waarnemende aanstelling xxx. 

h. Waarnemende aanstelling xxx. 

i. Waarnemende aanstelling xxx. 

j. Waarnemende aanstelling xxx. 

k. Waarnemende aanstelling xxx. 

l. Verlof voor verminderde prestaties xxx.   

m. Verlof voor verminderde prestaties xxx. 

n. Verlof voor verminderde prestaties xxx. 

o. Verlof voor verminderde prestaties xxx. 

p. Zorgkrediet voor medische bijstand van zwaar ziek familielid xxx. 



 c.Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende vakantie- en verlofdagen in het gemeentelijk onderwijs voor het 
schooljaar 2019-2020 vast: 

 * Hervatting van de lessen: 

 Maandag 02 september 2019 

 * Herfstvakantie: 

 Vanaf maandag 28 oktober 2019 t.e.m. zondag 03 november 2019 

 * Wapenstilstand: 

 Maandag 11 november 2019 

 * Kerstvakantie: 

 Vanaf maandag 23 december 2019 t.e.m. zondag 05 januari 2020 

 * Krokusvakantie: 

 Vanaf maandag 24 februari 2020 t.e.m. zondag 01 maart 2020 

 * Paasvakantie: 

 Vanaf maandag 06 april 2020 t.e.m. zondag 19 april 2020 

 * Feest van de arbeid:  

   Vrijdag 01 mei 2020 

 * Hemelvaart: 

 Vanaf donderdag 21 mei 2020 t.e.m. zondag 24 mei 2020  

 * Pinkstermaandag: 

 Maandag 01 juni 2020 

 * Begin zomervakantie: 

 Dinsdag 30 juni 2020 (vanaf 12u00) t.e.m. maandag 31 augustus 2020 

 * Facultatieve vakantiedagen: 

 Woensdag 20 mei 2020 

 Dinsdag 02 juni 2020 

 Woensdag 03 juni 2020 

* Pedagogische studiedagen: 

 Woensdag 16 oktober 2019 

 Woensdag 27 november 2019 

 Woensdag 18 maart 2020 

 d.Schoolreglement en afsprakenboekje schooljaar 2019-2020. 

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van het afsprakenboekje, goedgekeurd door de ge-
meenteraad in zitting van 24 september 2018 wordt opgeheven. 

Het hierbij gevoegde gewijzigde schoolreglement wordt principieel goedgekeurd alsook de meer specifieke regels en afspra-
ken opgenomen in het afsprakenboekje. 

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en het afsprakenboekje wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien 
bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders die ondertekenen voor 
akkoord. 

Deze principiële beslissing wordt aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 

 e.Project subsidies nieuwbouw schoolgebouwen De Krekel. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de schooldirecteur om de subsidieaanvraag bij Agion 
(Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) in te dienen. 

8. Technische dienst:  

a. Goedkeuring oplevering ‘verkaveling Westkade’. 

De “verkaveling Westkade” wordt definitief opgeleverd en de borg mag worden vrijgegeven. De overname van de 
wegenis zal geagendeerd worden op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. 



b. Wekelijkse markt: aanvraag tot uibreiding standplaats xxx (verkoop kip). 

De aanvraag wordt goedgekeurd. 
c. Wekelijkse markt: aanvraag tot uibreiding standplaats xxx (verkoop wenskaarten en speelgoed). 

De aanvraag wordt goedgekeurd. 
d. Wekelijkse markt: aanvraag tot uibreiding standplaats xxx (verkoop dameskleding). 

De aanvraag wordt goedgekeurd. 

9. Verhuring materiaal: vraag vanwege Valeir en de Zeispwiews tot huren nadarwagen: goedkeuring verhuring en bruik-
leenovereenkomst. 

De nadarwagen wordt onder dezelfde voorwaarden als de werfkeet verhuurd aan de vereniging Valeir en de zei-
spwiews” op zaterdag 3 en zondag 4 augustus 2019.  

In afwachting van de toetreding tot de Culturele Raad van Zelzate waardecijfer 1 toe te kennen aan de vereniging 
“Valeir en de zeispwiews” voor deze ontlening zoals geldt voor ontlening van de werfkeet aan leden van een gemeente-
lijke adviesraad.  

De in bijlage gevoegde huurovereenkomst wordt goedgekeurd. 

10. Communicatie: vraag vanwege Vrede vzw en CNAPD tot samenwerking in week van 21 september 2019 in het kader van 
de Internationale Dag van de Vrede (uitgesteld in college van 27 juni 2019). 

Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft de campagne van de Verenigde Naties (in Vlaanderen gecoör-
dineerd door Vrede vzw) en kiest ervoor om volgende acties te ondernemen : 

a) Een kort artikel op de website met uitleg waarom onze gemeente de oproep tot een verbod op kernwapens onder-
steunt (teksten en logo beschikbaar via Vrede vzw). 

b) Het laten wapperen van de vredesvlag op het gemeentehuis in de week van 21 september 2019. 

c) Het ondertekenen door de burgemeester van de open brief van de Belgische burgemeesters. 

d) Het sturen van 2 bevestigingsmails (naar info@icanw.org en  info@dagvandevrede.be) door de burgemeester met 
de melding dat Zelzate de Cities Appeal onderschrijft. 

11. Toerisme: lidmaatschapsbijdrage Toerisme Meetjesland 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van Toerisme Meetjesland om het gemeentelijk lid-
maatschap voor 2019 te herbevestigen door te voldoen aan de lidmaatschapsbijdrage. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de financiële dienst om de lidmaatschapschapsbijdrage 
ten bedrage van € 3329,26 euro incl. BTW te betalen met het voorziene budget binnen beleidsitem 052100, gedeeltelijk 
toe te rekenen aan rekening 6150006 van het exploitatiebudget 2019 en gedeeltelijk te voorzien met budgetwijziging 
binnen beleidsitem 052100. 

12. Personeel: 

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

De aanvraag wordt goedgekeurd. 

b. stage-aanvragen Sint-Laurens instituut schooljaar 2019-2020: goedkeuring stagiair dienst burgerzaken onthaal en 
sportdienst. 

De stage-aanvragen worden goedgekeurd. 

c. aanwerving van een voltijds statutair afdelingshoofd patrimonium - niveau B4-B5 – samenstelling selectiecommis-
sie. 

De samenstelling van de selectiecommissie wordt goedgekeurd. 

d. Uitbetaling anciënniteitspremies 2019. 

De uitbetaling wordt goedgekeurd. 

e. Aanstelling sportfunctionaris. 

XXX, wordt aangesteld als voltijds contractueel sportfunctionaris - niveau B1-B3 voor onbepaalde duur.  

De aanvangsdatum van de tewerkstelling van XXX is afhankelijk van de opzeggingstermijn bij haar huidige werkge-
ver en zal in een latere zitting door het college van burgemeester en schepenen nog vastgesteld worden. 

13. Lokale economie:  

a. vraag tot toelating verkoop CBD-producten (cannabidiol): principebeslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de info van de VVSG en de samenvattende nota van 
de dienst economie, en wenst het voorgestelde stappenplan van de VVSG te volgen. 



Het college van burgemeester en schepenen wenst dat er in de loop van de komende weken een overleg komt 
tussen de burgemeester, de politie, en de dienst economie. 

b. Vraag tot toelating organisatie garageverkopen. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een garageverkoop te laten doorgaan in 6 
straten in de wijk Debbautshoek op zaterdag 31 augustus. 

Het college van burgemeester en schepenen zal aan de hand van het politioneel advies beslissen (college van 8 
augustus) of de garageverkoop/rommelmarkt in de Kerkstraat al dan niet mag doorgaan. 

Het college van burgemeester en schepenen wenst dat er een (politioneel) reglement rond garageverkopen opge-
maakt wordt en aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. 

14. Dienst bevolking - ambtelijke schrappingen – goedkeuring. 

De ambtelijke schrappingen worden goedgekeurd. 

15. Goedkeuring notulen college d.d. 27 juni 2019 en 4 juli 2019. 

De notulen worden goedgekeurd. 

16. project 2019/605 – onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3 - goedkeuring vorderingsstaat 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht 
“Onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3” voor een bedrag van € 4.065,23 excl. btw of € 4.918,93 incl. 21% btw 
(€ 853,70 Btw medecontractant). Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap - Departement LNE - afdeling milieu-integratie en subsidiëringen, Koning AlbertII-laan 20 bus 8 te 1000 Brus-
sel. 

17. project 2019/605 – onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3 - goedkeuring vorderingsstaat 2. 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 2 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht 
“Onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3” voor een bedrag van € 4.174,67 excl. btw of € 5.051,35 incl. 21% btw 
(€ 876,68 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 8.239,90 excl. btw of € 9.970,28 incl. 
21% btw. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement 
LNE - afdeling milieu-integratie en subsidiëringen, Koning AlbertII-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. 

18. project 2019/605 – onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3 - goedkeuring vorderingsstaat 3. 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 3 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht 
“Onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3” voor een bedrag van € 3.673,58 excl. btw of € 4.445,03 incl. 21% btw 
(€ 771,45 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 11.913,48 excl. btw of € 14.415,31 
incl. 21% btw. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departe-
ment LNE - afdeling milieu-integratie en subsidiëringen, Koning AlbertII-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. 

19. ICT Vernieuwing licenties Office 365. 

Goedkeuring wordt verleend aan het prijsvoorstel d.d. 4 juli 2019 met ref. 585525 van Realdolmen NV, A. Vaucampslaan 
42 te 1654 Huizingen voor vernieuwing van de licenties voor MS Office. De raming voor 65 licenties Microsoft Office 
Business Premium bedraagt € 4.358,62,00 incl. 21% btw. 

20. Vervanging burgemeester tijdens verlofperiode. 
De collegebeslissing van 27 juni 2019 houdende vervanging van de burgemeester tijdens zijn verlofperiode van 26 juli 
2019 tot en met 3 augustus 2019 wordt ingetrokken. 
Het college van burgemeester van schepenen neemt kennis van de aanduiding van de heer Luc Van Waesberghe, derde 
schepen,  als vervanger van de burgemeester tijdens diens afwezigheid wegens verlof vanaf vrijdag 26 juli 2019 tot en 
met vrijdag 2 augustus 2019. 
De burgemeester wordt tijdens zijn verlofperiode van 26 juli 2019 tot en met 2 augustus 2019 door de heer Luc Van 
Waesberghe, derde schepen, vervangen als ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 Het college neemt kennis van de aanduiding van mevrouw Isabel Dellaert, tweede schepen,  als vervanger van de bur-
gemeester (inclusief zijn bevoegdheid als ambtenaar van de burgerlijke stand) tijdens diens afwezigheid wegens ver-
lof  op 3 augustus 2019. 
Het personeel van gemeente en OCMW Zelzate wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. Deze beslissing wordt 
ter kennis gebracht aan het vast bureau van het OCMW. 

21. project 2019/625 – vernieuwen geluidsinstallatie raadszaal - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/625 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen geluidsin-
stallatie gemeenteraadszaal”, opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 



voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 34.247,00 excl. btw of € 41.438,87 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendma-
king. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2019 enveloppe 2 subproject 39 AR 2410000 BI 011999. 

22. toegevoegd punt: vraag van gemeenteraadslid vld-sd-fractie m.b.t. stand van zaken inzake tussenkomst gemeente in 
abonnementskosten De Lijn 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorgesteld antwoord van de algemeen directeur en 
heeft geen verdere bemerkingen. De algemeen directeur krijgt de opdracht het voorgestelde antwoord aan raadslid 
Filip Bruggheman te verzenden. 

23. Omgeving (Stedenbouw en Milieu): 

1. O 2019 246 - advies Terranova - bijstellen milieuvoorwaarden. 

De aanvraag ingediend door Terra Nova, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht inzake het verzoek tot bijstelling van de mili-
euvoorwaarden, gelegen te Callemansputte zn, 9060 Zelzate wordt bijgevolg voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

2. O 2019 246 - advies Terranova – aanwezigheid provinciale vergunningscommissie. 

Het college wenst zich te verontschuldigen voor de provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) betreffende de 
omgevingsvergunning aangevraagd door Terra Nova, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht. 

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

3. 315/19 splitsing – Sint-Stevenstraat 

Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen geen bezwaar heeft tegen de ver-
deling van bovenvermelde grond. 

4. Vo 2019/1133 – Willy Van Dixhoorn - voorontwerp toekennen extra huisnummer Industriepark Rosteyne 17. 

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar volgende zitting van het college van burgemeester en schepenen. 

5. O 2019 237 – Van De Velde Geert – Kanaalstraat – terrasoverkapping. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend 
door Vandevelde Geert Omer, Akkerstraat 26, 9060 Zelzate inzake het bouwen van een terrasoverkapping, gelegen te 
Kanaalstraat , 9060 Zelzate kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0495 E  4  een voorwaardelijke vergunning af 
te leveren. 

6. O 2019 191 – Polfliet Jurgen – Sint-Stevenstraat 37 – verkaveling van 3 loten. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend 
door Polfliet Jurgen, Eendenweg 11, 9160 Lokeren inzake het verkavelen van een grond, gelegen te Sint-Stevenstraat 37, 
9060 Zelzate kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0365 G ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0365 F een voorwaardelijke 
vergunning af te leveren. 

7. O 2018 161 – cvba Wonen – Sparrenstraat 29-41 – slopen van bestaande woningen en bouwen van 30 huurwoningen. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend 
door Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate inzake het slopen van bestaande woningen en bouwen van 30 huurwo-
ningen, gelegen te  

Sparrenstraat 45, 9060 Zelzate 

Sparrenstraat 39, 9060 Zelzate 

Sparrenstraat 35, 9060 Zelzate 

Sparrenstraat 37, 9060 Zelzate 

Sparrenstraat 29, 9060 Zelzate 

Sparrenstraat 51, 9060 Zelzate 

Sparrenstraat 43, 9060 Zelzate 

Sparrenstraat 41, 9060 Zelzate 

Sparrenstraat 47, 9060 Zelzate 

Sparrenstraat 49, 9060 Zelzate 

Sparrenstraat 33, 9060 Zelzate 

Sparrenstraat 31, 9060 Zelzate 

Kadastraal gekend als  



ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0539 D 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0539 G 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0539 C 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0539 F 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0539 B 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0539 M 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0539 K 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0538 D  2 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0539 L 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0539 L  2 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0539 A  2 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0539 E 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0539 H 

 een voorwaardelijke vergunning af te leveren. 

8. O 2019 257 - opslag in loodsen op grondgebied Wachtebeke – geen beroep. 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van het gemeentebestuur Wachtebeke d.d. 
1 juli 2018 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag. 

9. Vo 2019/1152 – Jeroen De Thay – Groenplein 8 – functiewijziging. 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar zitting van het college van burgemeester en schepenen van september.    

PUNT II BETALINGSBEVELEN 

24. Goedkeuring betaallijsten nrs. 2019/72, 2019/73, 2019/74. 

De betalingsbevelen worden goedgekeurd. 

PUNT III KENNISGEVINGEN  

1. Brief d.d. 8 juli 2019 van marktkramer Ed & L. Cnudde – De Pau betreffende veranderingen op de markt. 

2. E-mail d.d. 1 juli 2019 van gemeenteraadslid Frank Bruggeman betreffende maaien middenberm West over de brug. 

3. E-mail d.d. 3 juli 2019 van dhr. David Vercauteren, schepen voor feestelijkheden gemeente Assenede betreffende feest-
commissie. 

4. Brief d.d. 27 juni 2019 van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende herraming ontvangsten aanvullende ge-
meentebelasting op de personenbelasting m.b.t. 2019. 

5. Brief d.d. 24 juni 2019 van Paulo Bestuursopleiding betreffende vormingsaanbod 2019-2020. 

6. Brief d.d. 26 juni 2019 van Statbel betreffende enquête naar de arbeidskrachten. 

7. Brief d.d. 1 juli 2019 van Farys betreffende Inkomsten uit drinkwateractiviteit voor het boekjaar 2018. 

8. Brief d.d. 1 juli 2019 van Farys betreffende exploitatie en investeringsbudget AquaRio 1e kwartaal 2019. 

9. Brief d.d. 26 juni 2019 van V-ICT-OR betreffende schrijven van Cipal. 

10. Brief d.d. 24 juni 2019 van IDM betreffende vervanging van dhr. Steven De Vuyst als lid van Raad van Bestuur van IDM. 

11. IDM:  

a. Verslag Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2019. 

b. Verslag Raad van Bestuur d.d. 26 juni 2019. 

12. Brief d.d. 4 juli 2019 van Vereniging voor Openbaar Groen betreffende lidmaatschap 2019. 

13. FINEG: 

a. Verslag Raad van Bestuur d.d. 10 april 2019 (oude samenstelling en nieuwe vergadering). 

b. Verslag Raad van Bestuur 25 oktober 2018 – 27 november 2018 – 20 december 2018 – 22 januari 2019 - 19 febru-
ari 2019 – Algemene Vergadering 14 mei 2019 – Buitengewone Algemene Vergadering 10 april 2019.  

 



Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

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