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PUNT I BESLISSINGEN 

1. Financiële dienst:  

a. Aanstelling raadsman - beroep tegen ongegrond verklaard bezwaar van Versluys Freija tegen de belasting op leeg-
staande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden aanslagjaar 2018. 

In toepassing van de artikels 297 en 298 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 en latere wijzigin-
gen wordt Strada Legale, Frankrijklei 115 te 2000 Antwerpen aangesteld om namens het gemeentebestuur in deze 
rechtszaak op te treden. 

b. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op het gebruik van het openbaar domein n.a.v. markten - 1ste 
semester 2019. 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

belasting op marktrechten 1ste semester 2019 – voor een bedrag van 24.194,26 euro en 58 artikels. 

c. Uitbetaling van toelage 2019 aan Nationale StrijdersBond. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met vrijgave van de toelage van € 900,00 aan de Natio-
nale StijdersBond. 

d. Maaien van middenberm R4 – goedkeuring factuur. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de factuur van Alplant nv, Ciamberlanidreef 19 bus 
3 te 9120 Beveren betreffende de eerste maaibeurt maaien van de middenberm R4. 

e. Drugpunt: goedkeuring jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de financiële dienst om gemeentelijke bijdrage 
voor drugpunt voor het het 1e kwartaal 2019 ten bedrage van 5.052,21 euro te betalen. 

2. Ondersteuning bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. 

Deze opdracht “Ondersteuning bij opmaak meerjarenplan 2020 - 2025” wordt gegund aan consultancybureau Probis, 
Vliegvelddreef 9, 1082 Brussel, obv hun offerte d.d. 1 juli 2019 met een geraamd bedrag van € 27.600,00 excl. btw of € 
33.396,00 incl. 21% btw. 

3. Veiligheid: Camera’s: aankoop pictogrammen. 

De opdracht tot het bestellen van 30 pictogrammen camera’s wordt gegund aan Cant Wegsignalisatie nv, Gasthuishoe-
vestraat 37, 2170 Merksem voor een totaalbedrag van € 1.923,66 euro. 

4. Milieu: 

a. Participatie bij hernieuwbare en omgevingsenergie: principebeslissing. 

Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

b. Bodemonderzoek recyclagepark en technische dienst (beslissing uitgesteld in college van 18 juli 2019). 

Er worden 3 trekkingsrechten (1.500,00 euro/stuk – totaal 4.500 euro) aangekocht bij provincie Oost-Vlaanderen, 
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, Godshuizenlaan 95, 9000 Gent op basis van het milieucontract. 

c. Handhavingsweek 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de handhavingsweek 2019 te ondersteunen door commu-
nicatie in het Reclameblad en op de website. 

d. Project zwerfvuil – sluikstorten van Mooimakers. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een Project Zwerfvuil en sluikstorten bij Mooimakers in te 
dienen. 



5. Verzekeringen: goedkeuren premieaanpassingsvoorstellen na evaluatie van de verzekeringsportefeuille Ethias. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanpassingsvoorstellen wegens evaluatie van de ver-
zekeringsportefeuille bij Ethias. 

6. Verhuring feestmateriaal: terugbetaling huurgeld nadarwagen wegens administratieve vergissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het huurgeld dat betaald werd door de vereniging voor 
het gebruik van de nadarwagen op zaterdag 3 en zondag 4 augustus 2019 terug te storten. 

7. Cultuur: Principieel akkoord tot verlenging comeet 2020 – 2025 en goedkeuring van de gemeentelijke bijdrage. 

Het College van Burgemeester en Schepenen verklaart zich principieel akkoord tot een verlenging van de projectvereni-
ging COMEET (inclusief de werking van de Erfgoedcel Meetjesland) voor de termijn van 6 jaar (van 1 januari 2020 tem. 
31 december 2025). 

8. Lokale economie: bvba Rayan Food vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met 
een bestuurder – aanvraag tot verhoging met 1 eenheid. 

De exploitant bvba RAYAN FOOD, Koningin Astridlaan 1, 9060 Zelzate - ondernemingsnummer: 0880-475-037 – wordt 
gemachtigd om onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen: 

het aantal verhuurvoertuigen met bestuurder te verhogen met 1 eenheid met herkenningsteken 0048. 

9. Technische dienst: Wekelijkse markt – vraag tot uitbreiding standplaats Bakkerij Marilou. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de uitbreiding van de standplaats (tot 8 meter) 
van Bakkerij Marilou, Elfputten 27 te 9940 Evergem op de wekelijkse markt vanaf 1 juli 2019. 

10. Personeel:  

a. Aanwerving van een voltijds statutair afdelingshoofd patrimonium – B4 – B5 – goedkeuring kandidaten. 

Tot de selectieprocedure voor aanwerving van een voltijds statutair afdelingshoofd patrimonium op niveau B4-B5 
met aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar worden de volgende kandidaten toegelaten: 

1.  Bal Simon (*) Charles Andriesstraat 17 9060 ZELZATE 

2.  Scheerders Chris Hogenakkerstraat 59  9170 SINT-GILLIS-WAAS 

3.  Warnier Serge J. Eggermonststraat 52   9050 GENT 

(*) nadat hij slaagt voor een voorafgaande niveau- of capaciteitstest 

b. Afdeling patrimonium - Openverklaring van een voltijds contractueel arbeider. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de openstelling van 1 voltijds betrekking van 
de functie van arbeider (technische assistent) niveau D1-D3 voor onbepaalde duur via aanwervingsprocedure. 

11. Stedenbouw: North Sea Porth District. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om binnen het North Sea Port District in de kosten bij te dragen in 
functie van de baten (met andere woorden is bereid de normale verdeling te betalen). Hiermee bepaalt de gemeente 
Zelzate haar standpunt, nl. dat ze bereid is om het project te volgen.  

Het bestuur gaat akkoord met de 4 werklijnen die naar aanleiding van de verschillende werktafels naar voor zijn geko-
men.  

Het bestuur gaat akkoord om voorlopig verder te gaan op eigen kracht en met het eventueel aanstellen van een externe 
procesbegeleider (binnen het kader van de bepaling rond de financiering). 

12. Bespreking antwoord klacht inzake onteigening Sint-Stevenstraat. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat de voorgestelde brief correct de situatie weergeeft en voldoende 
gemotiveerd is. 

13. Mobiliteit: Vervoersplan NMBS 2020-2023 - vraag van het proviniciebestuur aan de gemeentebesturen om input te geven. 

het gemeentebestuur van Zelzate blijft vragende partij om op korte termijn de spoorlijn 204 (gent - terneuzen) uit te 
bouwen als goederen- en als personenvervoer mét bijhorende multimodale stopplaats/station in Zelzate. 

14. Proefopstelling wegversmalling in de Denderdreve aan huisnummers (komende van De Katte) rechts 57a en links 120. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het inrichten van een proefopstelling van 
wegversmalling ter hoogte van Denderdreve aan huisnummers (komende van De Katte) rechts 57a en links 120. 
De proefopstelling van wegversmalling houdt in dat: 
- de weg twéézijdig wordt versmald door het schuin-geschrankt 

plaatsen van kunststof rijbaangeleiders op één lijn, afwisselend 
rode – witte kleur, verzwaard met vloeistof, aan de woningen 
Denderdreve 57a en 120; 

Schets: 



- de rijweg wordt versmald tot een totale vrije rijbreedte van 3,5 
meter (loodrecht gemeten); 

- de fietsers hun route kunnen vervolgen langs de rechter zijde van 
de versmalling via een ruimte van minstens 1 meter breed; 

- op beide uiterste hoeken langs de zijde van de rijweg passende 
verkeersborden D1 met onderbord M3 “uitgezonderd 
fietsers/bromfietsers” worden geplaatst; 

- voor beide rijrichtingen aan de versmalling de passende borden 
B19/B21 worden geplaatst; 

- voor beide rijrichtingen 150 meter voor de versmalling de 
passende verkeersborden A7 worden geplaatst. 

 

 
De proefopstelling wordt gedurende een periode van twee maanden geplaatst, startende op 15 augustus 2019 en 
eindigend op 15 oktober 2019. 

15. Evenementen: Waikiki Paradise: 

a. Aanvraag van ‘Two Enjoy’ tot organiseren van “Waikiki Paradise” van vrijdag 16 tot en met zondag 18 augusutus 
2019. 

Two Enjoy wordt toestemming gegeven om het evenement ‘Waikiki Paradise’, van 16 tot en met 18 augustus 2019 
te organiseren in het Park Opgevuld Kanaal van Zelzate. 

b. Tijdelijk politiereglement inzake het Waikiki volleybal- en soccertornooi op 17-18-19 augustus 2019. 

Een STILSTAAN EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd in de verbindingsweg (in het verlengde van de Franz 
Wittoucklaan) tussen Westkade en Oostkade vanaf 14 augustus 2019 om 08:00u tot en met 20 augustus 2019 om 
20:00u. 

16. Evenementen: Wittouck kermis: 

a. Aanvraag van Feestcomite Wittouck tot organiseren van “Wittouck kermis” van vrijdag 23 tot en met zondag 25 
augustus 2019. 

Feestcomité Wittouck wordt toestemming gegeven om het evenement ‘Wittouck kermis’, van 23 tot en met 25 
augustus 2019 te organiseren in een tent aan de Cesenaticolaan te Zelzate. 

b. Tijdelijk politiereglement inzake Wittouck-kermis op 23-24-25 augustus 2019. 

Een STILSTAAND- EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd vanaf woensdag 21 augustus 2019 om 12:00u tot dins-
dag 27 augustus 2019 om 09:00u in:  

● de Cesenaticolaan tussen Verbroederingslaan en verbindingsweg naar de Sierrelaan;  

● de Verbroederingslaan tussen Boerenstraat en Delfzijllaan. 

c. Goedkeuren afwijking geluidsnorm tot 95 db(a)laeq,15min voor het evenement “Wittouck kermis” op het terrein 
Cesenaticolaan, naast het vem-gebouw op 24 en 25 augustus 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Wittouck Kermis een afwijking toe te staan zodat de 
geluidsnorm kan overschreden worden met een maximum van 95 dB(A)LAeq,15min op 24 en 25 augustus 2019 op 
het evenement “Wittouck Kermis”  op het terrein Cesenaticolaan, naast het VEM-gebouw, Cesenaticolaan te 9060 
Zelzate. 

17. Evenementen: Salt City Meeting: 

a. Aanvraag van ‘Salt City Meeting’ tot organiseren van “Salt City Meeting” op zondag 1 september 2019. 

Salt City Meeting wordt toestemming gegeven om het evenement ‘Salt City Meeting’, op 1 september 2019 te orga-
niseren op de Grote Markt te Zelzate. 

b. Tijdelijk politiereglement inzake Salt City Meeting op 01 september 2019. 



Een STILSTAAND EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd op vrijdag 30 augustus 2019 van 08:00 uur tot 12:00 
uur: 

- op de Grote Markt (middenplein waar de tenten en podium worden gezet); 

18. Bekrachtiging digitaal college 24 juli 2019: inzake klacht uitgevoerde maaibeurt. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat de voorgestelde brief correct de situatie weergeeft en voldoende 
gemotiveerd is. 

19. Bekrachtigingen digitaal college 1 augustus 2019:  

a) Evenementen: Augustuskermis café Ambiance: 

1. Goedkeuren evenement van cafe Ambiance tot organiseren van “Augustuskermis cafe Ambiance” van 
zaterdag 10 tot en met maandag 12 augusutus 2019. 

Café Ambiance wordt toestemming gegeven om het evenement ‘augustuskermis café Ambiance’, van 
10 tot en met 12 augustus 2019 te organiseren op de Grote Markt thv nummer 71 (op grasplein) te Zel-
zate.  

2. Goedkeuren afwijking geluidsnorm tot 95 db(a)laeq,15min aangevraagd door café Ambiance, Grote 
Markt 71 te 9060 Zelzate voor het evenement “Augustuskermis café Ambiance”, op 10 en 11 augustus 
2019. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Café Ambiance een afwijking toe te staan 
zodat de geluidsnorm kan overschreden worden met een maximum van 95 dB(A)LAeq,15min op 10 en 
11 augustus 2019 op het evenement “Augustuskermis”  op Grote Markt thv 71 (grasplein), te 9060 Zel-
zate. 

3. Tijdelijk politiereglement inzake het kermisprogramma van café Ambiance tijdens de augustuskermis op 
10 en 11 augustus 2019. 

Een STILSTAAND EN PARKEERVERBOD wordt ingevoerd in de volgende zone: 

- Grote Markt (deel ‘vleesmarkt’) op de parkeerhavens en de zone laden-en-lossen bezijdens de 
rijweg vanaf huisnr. 72-74 (Topaaz) tot 82 (Blokker) en vanaf huisnr. 105 (’t Kelderken) tot 71 (Ambi-
ance): 

- vanaf zaterdag 10 augustus 2019 om 18:00u tot en met zondag 11 augustus 2019 om 04:00u; 

- op zondag 11 augustus 2019 vanaf 13:00u tot en met 18:00u. 

b) Evenementen: Augustuskermis café Century: 

1. Goedkeuren evenement van cafe Century tot organiseren van “Augustus kermis – cafe Century” van 
zaterdag 10 tot en met 12 augustus 2019. 

Aan Café Century wordt toestemming gegeven om het evenement ‘augustus kermis – café Century’, 
van 10 tot en met 12 augustus 2019 te organiseren op het VEM-pleintje te Zelzate. 

2. Goedkeuren afwijking geluidsnorm tot 95 db(a)laeq,15min aangevraagd door café Century, Grote Markt 
10 te 9060 Zelzate voor het evenement “Augustuskermis – cafe Century” op 10, 11 en 12 augustus 
2019. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Café Century, t.a.v Freddy Plasschaert, 
Grote Markt 10 te 9060 Zelzate een afwijking toe te staan zodat de geluidsnorm kan overschreden wor-
den met een maximum van 95 dB(A)LAeq,15min op het evenement “Augustuskermis”  op het VEM-
pleintje te 9060 Zelzate: 

- 10 augustus 2019 van 17.00 tot 01.00 

- 11 augustus 2019 van 12.00 tot 22.00 

- 12 augustus 2019 van 13.00 tot 17.00; 

c) Evenementen: Goedkeuren evenement van Abi Rent VOF tot organiseren van “Augustuskermis Bristol en 
Maritime” van zaterdag 10 augustus tot en met 13 augustus 2019. 



Aan firma “Abi Rent VOF” wordt toestemming gegeven om het evenement ‘augustuskermis Bristol en Mari-
time”, van 10 tot en met 13 augustus 2019 te organiseren op het middenplein van de Grote Markt thv num-
mer 24. 

d) Verzekering: Tijdelijke polis voor activiteiten van de feestcommissie. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om tot aan de erkenning van de feestcommissie 
een korte-duurpolis af te sluiten voor de activiteiten die de feestcommissie organiseert, met name: 

- Deelname aan de reclamestoet op zondag 5 augustus 2019 tijdens Katte Kermis, 

- de organisatie van de daguitstap voor de levensgenieters op 13 augustus 2019, 

- de uitbating van een drankkraampje tijdens de Salt City Meeting op zondag 1 september 2019. 

e) Goedkeuring betaallijsten nrs. 2019/76, 2019/77. 

Het college gaat akkoord met de uitvoering van de volgende betalingsbevelen: 

Lijst nrs. 2019/76, 2019/77. 

Deze beslissingen genomen door het college via mailprocedure op 1 augustus 2019 worden bekrachtigd door dit 
college zoals bepaald in artikel 3 uit het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen 
en het vast bureau, goedgekeurd in zitting van het college op 7 februari 2019. 

20. Bevolking: 

a. Ambtelijke schrappingen. 

De ambtelijke schrappingen worden goedgekeurd. 

b. Voorlopige inschrijving. 

De voorlopige inschrijving wordt goedgekeurd. 

c. Huisnummering Verbindingsstraat. 

De huisnummering wordt goedgekeurd. 

21. Goedkeuring notulen college d.d. 18 juli 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het 
college d.d. 18 juli 2019. 

22. Project 2014/416 – wegenwerken in de onteigeningsstraat - goedkeuring ereloonnota na goedkeuring verslag marktcon-
sultatie. 

Goedkeuring wordt verleend aan ereloonnota na goedkeuring verslag marktconsultatie van Studiebureau Haegebaert, 
Nijverheidstraat 1 te 8400 Oostende voor de opdracht “Wegenwerken in de Onteigeningsstraat” voor een bedrag van € 
1.039,67 excl. btw of € 1.258,00 incl. 21% btw (€ 218,33 btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag berei-
ken van € 3.913,61 excl. btw of € 4.735,47 incl. 21% btw. 

23. project 2014/416 – wegenwerken in de Akker - goedkeuring ereloonnota na voorlopige oplevering wegenwerken Akker. 

Goedkeuring wordt verleend aan ereloonnota na voorlopige oplevering Wegenwerken Akker van Studiebureau Hae-
gebaert, Nijverheidstraat 1 te 8400 Oostende voor de opdracht “Wegenwerken in de Akker” voor een bedrag van € 
4.906,89 excl. btw of € 5.937,34 incl. 21% btw (€ 1.030,45 btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag be-
reiken van € 9.488,72 excl. btw of € 11.481,36 incl. 21% btw. 

24. project 2014/416 – wegenwerken in de Onteigeningsstraat - goedkeuring ereloonnota na voorlopige oplevering. 

Goedkeuring wordt verleend aan ereloonnota na voorlopige oplevering van Studiebureau Haegebaert, Nijverheidstraat 
1 te 8400 Oostende voor de opdracht “Wegenwerken in de Onteigeningsstraat” voor een bedrag van € 668,22 excl. btw 
of € 808,55 incl. 21% btw (€ 140,33 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 4.581,83 
excl. btw of € 5.544,02 incl. 21% btw. 



25. project 2019/606 – onderhoud park Zelzate 2019 - goedkeuring vorderingsstaat 3. 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 3 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-
Niklaas voor de opdracht “Onderhoud park Zelzate 2019” voor een bedrag van € 2.560,00 excl. btw of € 3.097,60 incl. 21% 
btw (€ 537,60 btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 7.850,00 excl. btw of € 9.498,50 
incl. 21% btw. 

26. project 2019/626 – vervangen cv ketels gemeentemagazijn technische dienst - goedkeuring vorderingsstaat 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Fluvius, Antwerpsesteenweg 261 te 2660 Hoboken (Antwerpen) 
voor de opdracht “Vervangen cv ketels gemeentemagazijn technische dienst” voor een bedrag van € 47.644,36 excl. btw 
of € 57.649,68 incl. 21% btw. 

27. project 2019/627 – vervangen cv ketels gemeentelijke basisschool 't krekeltje - goedkeuring vorderingsstaat 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Fluvius, Antwerpsesteenweg 261 te 2660 Hoboken (Antwerpen) 
voor de opdracht “Vervangen cv ketels gemeentelijke basisschool 't Krekeltje” voor een bedrag van € 41.974,40 excl. 
btw of € 50.789,02 incl. 21% btw (€ 8.814,62 Btw medecontractant). 

28. Geluidsinstallatie gemeente- en OCMW-Raad: goedkeuring gunning audio en conferentiesysteem. 

Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen gezien de offertes nog niet werden ontvangen. 

29. TOEGEVOEGD PUNT: KONINKLIJKE HANDBOOGMAATSCHAPPIJ ZELZATE SINT SEBASTIAAN _ ORGANISATIE VAN 
PYRAMIDESCHIETING D.D. 17 AUGUSTUS 2019 – TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de Koninklijke Handboogmaatschappij Zelzate Sint Sebastiaan, 
Suikerkaai 53 te 9060 Zelzate toelating tot organisatie van een pyramideschieting op de wip in het park ‘Opgevuld ka-
naal’ op zaterdag 17 augustus 2019 van 14.30 uur tot 18.30 uur. 

30. TOEGEVOEGD PUNT: CANADEES-POOLS-BRITSE HERDENKINGSPLECHTIGHEID D.D. 8 SEPTEMBER 2019 

Het college van burgemeester en schepenen wenst deel te nemen aan de Canadees-Pools-Britse herdenkingsplechtig-
heid op zondag 8 september 2019 en zal worden vertegenwoordigd door de heer Brent Meuleman, burgemeester en de 
heer Luc Van Waesberghe, schepen. 

PUNT II OMGEVING 

1. O 2019 261 Bronbemaling bouwen van 15 woningen in Tweede Gidsenlaan. 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door  NV RECON BOUW, xxx  voor de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20190712-0006, zijnde bronbemaling voor 15 woningen in Tweede 
Gidsenlaan, kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, 0556 E, 0587 T  3, 0587 R  3, 0584 C, 0557 Y. 

2. Vo2019/1133 - xxx – toekennen extra huisnummer voor conciërgewoning – Industriepark Rosteyne 17. 

Dit agendapunt wordt verplaatst naar het volgende college. 

3. O 2019 208 – Mebrom – productie van opslag – Suikerkaai 84 – kennisname beslissing. 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Deputatie d.d. 18 juli 2019 betref-
fende de omgevingsvergunningsaanvraag van Mebrom voor de productie en opslag bij Suikerkaai 84, 9060 Zelzate. 

4. O 2019 242 – xxx –bouwen van 3 woningen -  Wachtebekestraat 9,11 en 15. 

Het college verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning. 

5. O 2019 270 - Nv Arcelor Mittal Belgium – werfloods centraal magazijn – Gent – kennisname beslissing. 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Provincie Oost-Vlaanderen van 18 
juli 2019 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag van NV Arcelor Mittal Belgium, John Kennedylaan 51, 9000 
Gent. 

6. O 2019 271 Nv Arcelor Mittal Belgium – uitbreiding stock warmgewalste coils – Gent – kennisname beslissing. 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Provincie Oost-Vlaanderen d.d. 18 
juli 2019 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag NV Arcelor Mittal Belgium. 

7. O 2019 264 -  xxx – veranda – Heidelaan 39. 

De aanvrager wordt in kennis gesteld van het feit dat er geen akte kan genomen worden van de melding en er geen ver-
der gevolg aan de melding wordt gegeven. 

8. O 2018 248 – Deli-Pleintje – renovatie voorgevel en nieuwe publiciteit – P. De Colvenaerplein 10. 



Het college verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning. 

9. O 2018 253 – xxx – carport – Polderstraat zn 

Het college verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning. 

PUNT II BETALINGSBEVELEN 

31. Goedkeuring betaallijsten nrs. 2019/78, 2019/79, 2019/80, 2019/81, 2019/82, 2019/83. 

PUNT III KENNISGEVINGEN  

1. E-mail betreffende rechtszaak Gemeente Zelzate / FC Renting. 

2. Brief d.d. 16 juli 2019 van Dr. Marc Anciaux, prof. Fysische geneeskunde betreffende rechtszaak Neyt Christine / Ge-
meente Zelzate. 

3. Brief d.d. 15 juli 2019 van Veneco betreffende Aanpassing tarieven kostendelende vereniging vanaf 1 juli 2019. 

4. Brief d.d. 15 juli 2019 van Farys betreffende Rapportering exploitatie sportinfrastructuur S-divisie per 31/03/2019. 

5. Brief d.d. 15 juli 2019 van Provincie Oost-Vlaanderen, directie Economie, Landbouw en Platteland, Europese en Interna-
tionale Samenwerking, dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking betreffende subsidiereglement voor 
de ondersteuning van toeristische evenementen. 

6. Gemeentelijke administratieve sancties: dossier GAS/18/ZELZ/21. 

7. Gemeentelijke administratieve sancties: dossier GAS/19/ZELZ/311. 

8. E-mail d.d. 10 juli 2019 van Frank Bruggeman met diverse opmerkingen en vragen. 

9. Brief d.d. 16 juli 2019 van Fluvius betreffende dividenten boekjaar 2018. 

10. E-mail d.d. 16 juli 2019 van Joseph Leys betreffende heffing milieubelasting. 

11. Brief d.d. 18 juli 2019 van Provincie Oost-Vlaanderen betreffende ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2020 – 2025 – 
conceptnota’. 

12. Uitnodiging d.d. 19 juli 2019 van Libramont betreffende 85e landbouw,-bosbouw- en agrovoedingsbeurs. 

13. Verslag d.d. 3 juli 2019 van Arcadis betreffende projectstuurgroep R4 O1 – O4bis. 

14. E-mail d.d. 17 juli 2019 van Vervoerregio Gent betreffende voorstel voorzitter en vorming dagelijks bestuur. 

15. E-mail d.d. 17 juli 2019 van Vervoerregio Gent betreffende voorstel verdere planning tot eind 2019. 

16. E-mail d.d. 19 juli 2019 van Vervoerregio Gent betreffende Planning ambtelijke vervoerregioraad Gent – uitnodiging 
amb vvrr 30/8 – budget De Lijn. 

17. E-mail d.d. 24 juli 2019 van Provincie Oost-Vlaanderen betreffende deelname aan Openbedrijvendag 2019 voor site Fa-
briek Energiek. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

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