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PUNT I BESLISSINGEN 

A. Te bespreken punten: 

1. Milieu: participatie via coöperatie bij nieuwe energieprojecten op het grondgebied Zelzate – principebeslissing  

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om voor nieuwe energieprojecten op het grondge-
bied Zelzate een gedeeltelijke rechtstreekse participatie (van burgers en/of lokale overheid) via coöperatie te voorzien, 
welke de ICA-principes respecteren. Dit omdat wind, zon en water lokale natuurlijke rijkdommen zijn, om omgevings-
energie voor elke inwoner toegankelijk te maken en om een draagvlak bij de bevolking te creëren. 

2. Wijziging secretaris gemeentelijke feestcommissie.  

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het ontslag van mevrouw Kelly Schenkels als secretaris van het 
Gemeentelijk Feestcomité d.d. 31 augustus 2019.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt mevrouw Sigrid De Ridder aan als secretaris van het Gemeentelijk 
Feestcomité d.d. 01 september 2019.                                

3. Vaste telefonie: goedkeuring implementatie call-flow. 

Goedkeuring wordt verleend tot het volgen van voorgestelde scenario’s. 

4. Stedenbouw:  

a. aanwijzen handhavers omgeving gevolgd door eedaflegging Jeroen Wauters. 

Het college van burgemeester en schepenen wijst Jeroen Wauters, werkzaam bij Veneco, aan als verbalisant ruimtelijke 
ordening.  

Het college wijst diezelfde persoon aan als stedenbouwkundige inspecteur. 

b. dossier 'KMO zone oksel kanaal’ aanmelding voor kwaliteitskamer 19 september 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen wenst het dossier KMO-zone oksel kanaal, aan te melden voor de 
agenda van VakWeRK van 19 september 2019.  

De eigenaars alsook de vergunninghouder van de recent afgeleverde omgevingsvergunning worden geïnformeerd 
over de stappen die het gemeentebestuur ondernomen heeft in het zoeken naar een oplossing voor een duurzame 
invulling van de terreinen en worden gevraagd aanwezig te zijn op de kwaliteitskamer van 19 september 2019. De 
exacte locatie en tijd zullen worden doorgegeven wanneer deze worden kenbaar gemaakt door VakWeRK. 

Het college van burgemeester en schepenen zal op de kwaliteitskamer vertegenwoordigd zijn door: 

• Brent Meuleman, burgemeester 

• Geert Asman, schepen 

• Guy Verbuyst, algemeen directeur 

• De omgevingsambtenaar 

B.Routinebeslissingen: 

5. Bevolking:  

a. Ambtelijke schrappingen 

De ambtelijke schrappingen worden goedgekeurd. 

b. Voorlopige inschrijving. 

De voorlopige inschrijving wordt goedgekeurd. 

c. Toekenning huisnummers Wachtebekestraat  



De huisnummering wordt goedgekeurd. 

C. Bestellingsaanvragen. 

6. ICT: vernieuwen contracten vaste telefonie via raamcontract Vlaamse Overheid – gunning en lastvoorwaarden  

Goedkeuring wordt verleend tot afnemen van de services voor vaste telefonie bij Proximus volgens het raamcontract 
“Vlaamse overheid” om deze besparing te realiseren. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van aangenomen factuur. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in AR:6141004 en 
BI:011000/011903/011999/020000/070300/075000/080000/099000. 

7. Omgeving (Stedenbouw en Milieu): 

1. O/2019/265: Veldbrugstraat, het bouwen van een meergezinswoning met 6 entiteiten - Zelzate– principebeslissing 
verhouding éénslaapkamerappartementen.  

De bespreking van dit punt wordt uitgesteld.  

PUNT II BETALINGSBEVELEN 

8. Goedkeuring lijst nrs. 2019/88, 2019/89. 

PUNT III KENNISGEVINGEN  

1. Verslag werkgroep d.d. 21 augustus 2019 betreffende R4WO doortocht. 

2. E-mail d.d. 22 augustus 2019 van Stuey Hamelink, beleidsmedewerker Euregio Scheldemond betreffende brief waarne-
mend gouverneur Didier Detollenaere m.b.t. Grensknelpunten Vlaanderen-Nederland en vraag om deze knelpunten 
m.b.t. de grensregio te melden. 

3. Brief d.d. 19 augustus 2019 van dr. Marc Anciaux betreffende rechtszaak Neyt Christine/gemeente Zelzate.  

4. Brief d.d. 14 augustus 2019 van Belgische Kamer der Verhuizers betreffende problemen bij uitvoering verhuisopdrach-
ten in stad of gemeente. 

5. Gemeentelijke Administratieve Sanctie voor volgende inbreuk: loslopende dieren – 75 euro  

6. Uitnodiging: banket ter gelegenheid van 100-jarig bestaan Nationaal Verbond Krijgsverminkte en Invalide Soldaten in 
‘Den Hof’ te Zelzate op zaterdag 28 september 2019 om 18u00. (indien interesse voor 14/09 betalen met gegevens uit 
bijgevoegd overschrijvingsformulier) 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

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


	Het college wijst diezelfde persoon aan als stedenbouwkundige inspecteur.

