
Provincie OOST-
VLAANDEREN 

 
Gemeente Zelzate 

 

 
 

BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
 

Datum zitting: 26 september 2019 
Datum publicatie website: 2 oktober 2019 

I. BESLISSINGEN 
 

1. CIRCUS PIPO 

a. Aanvraag circus PIPO voor circusvoorstellingen in oktober 2019 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan circus Pipo voor het organiseren van circusvoorstellingen in 
de periode tussen 6 oktober en 13 oktober 2019 op het Groenplein. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan circus Pipo om publiciteitsborden te plaatsen op het 
grondgebied van Zelzate. 
Aan circus Pipo wordt gevraagd om vóór 6 oktober 2019 de waarborg van 500 euro alsook het forfaitair bedrag van 700 euro 
(100 euro per dag * 7 dagen) voor de afname van water en elektriciteit te storten op rekeningnummer van de gemeente 
BE53 0910 0035 1653.  

b. Tijdelijk politiereglement circus Pipo 6 oktober tem 13 oktober 2019 
Een STILSTAAND EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd vanaf zondag 6 oktober 2019 om 12:00u tot en met zondag 13 
april 2019 om 18:00u op de parking van het middenplein van het Groenplein (rondweg zelf niet inbegrepen). 
Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door verkeersborden E3 met onderbord vermeldende de periode. 
Een DOORRIJVERBOD zal worden ingevoerd vanaf zondag 6 oktober 2019 om 12:00u tot en met zondag 13 oktober 2019 om 
18:00u in de toegangen naar de parking van het middenplein van het Groenplein. 
Deze maatregel zal worden kenbaar gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening met het verkeersbord C3 en 
werkende nachtflitslampen over de volledige breedte van de inritten naar het middenplein. 
De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285-289 van het Decreet over het 
Lokaal Bestuur. 
Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakt aan: 
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg;  
- de griffie van de politierechtbank; 
- de lokale politie;  
- de diensten van de Brandweerzone Centrum; 
- de dienst communicatie; 
- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

2. INDIENEN VAN AANVRAAG IN EEN REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VIA DE WELZIJNSVERENIGING WELZIJNSBAND 
MEETJESLAND ‘REGIEROL VOOR STEDEN EN GEMEENTEN OP HET VLAK VAN DE LOKALE SOCIALE ECONOMIE VOOR DE 
PERIODE 2020 – 2025’ 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in het kader van de open oproep “regierol voor de steden en 
gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2020-2025” voor Zelzate in een regionaal 
samenwerkingsverband via de Welzijnsvereniging Welzijnsband Meetjesland een aanvraag in te dienen. 
Indien voornoemde aanvraag goedgekeurd wordt, wordt de uitvoering van deze regierol uitbesteed aan de 
welzijnsvereniging Welzijnsband Meetjesland. 

3. CULTUUR – INTENTIEVERKLARING DEELNAME UITPAS 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de intentie om bij de uitvoering van de afsprakennota 
vrijetijdsparticitaptie 2020-2025 in te stappen in UITPAS Meetjesland. 

4. SPORT – AANVRAAG OM TOELATING VOOR HET ORGANISEREN VAN LESSEN SUP YOGA - PRINCIPEBESLISSING 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de organisatie van lessen SUP YOGA in het 
zwembad Eurohal. 
XXX, zaakvoerder van RHENO S.U.R.F.S, is organisator van deze lessen. Hij is tevens gelast met de bewaking en toezicht van 
de deelnemers op de kaden en mag bijgevolg niet deelnemen aan de lessen. XXXXXX, in-jou yoga in Terneuzen, is lesgever.  
De organisator betaalt voor het gebruik van het zwembad 3,10 euro per deelnemer per les op het rekeningnummer van Farys 
BE61 0910 1709 0217.  
Deelnemers betalen 15 euro per les aan de organisator.  
Aan de organisator wordt gevraagd om: 
− zijn certificaat van hoger redder voor te leggen,  



− een overeenkomst af te sluiten met Farys|TMVW inzake het gebruik van het zwembad buiten de publieke 
openingsuren, 

− specifieke data / lesmomenten vast te leggen,  
− de nodige verzekeringen ter dekking van alle mogelijke gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot 

en het gebruik van het zwembad af te sluiten en de bewijzen hiervan voor te leggen. 

5. JEUGD:  

a. Dag van de jeugdbeweging 2019 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het organiseren van een evenement rond “de Dag Van De 
Jeugdbeweging”. 
De jeugddienst krijgt de opdracht om in samenwerking met de jeugdraad dit evenement verder uit te werken en te 
coördineren.  
De promotiecampagne rond dit evenement mag starten.  
De gemeentelijke technische dienst zorgt voor logistieke ondersteuning. 

b. Lidmaatschapsbijdrage Bataljong 2020 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de lidmaatschapsbijdrage 2020 van vzw Bataljong ten 
bedrage van 420,44 euro.  
De nodige kredieten worden voorzien in het budget 2020 op volgend AR/BI: 075000/6150006 (lidmaatschappen).  
Afschrift wordt bezorgd aan wnd. financieel directeur.  
De jeugdconsulent brengt vzw Bataljong op de hoogte van de genomen beslissing.  

6. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN AUGUSTUS  2019 
Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: belasting op bestuurlijke aanhoudingen augustus 2019 – 
voor een bedrag van 110,50 euro en 1 artikel. 

7. VERNIEUWING MULTIFUNCITIONALS – GUNNING VIA RAAMCONTRACT PROVINCIEBESTUUR OOST-VLAANDEREN 
Dit punt werd uitgesteld. 

8. MILIEU: 

a. Cameraplan IDM – bevestiging deelname 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de deelname in het cameraplan van IDM in de strijd tegen sluikstorten. 
De gemeente wenst op basis van een beurtrolsysteem één mobiele camera te gebruiken op het grondgebied gedurende een 
drietal maanden. De geraamde kostprijs bedraagt jaarlijks 5.424 euro.  
De nodige budgetten dienen jaarlijks te worden voorzien in het budget. 
Er wordt een afschrift van deze beslissing aan de wnd. financieel directeur bezorgd. 

b. IDM – exploitatie recyclagepark Zelzate - ontwerp van begroting 2020 
Het ontwerp van begroting voor 2020 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

c. Ontwerp nieuw Vlaams Uitvoeringsplan voor kunststoffen – vraag tot bezwaren of opmerkingen 
Het college van burgemeester en schepenen heeft ‘volgende’ opmerkingen/vragen op de ontwerptekst van het nieuw 
Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen. 
- Het basisprincipe bij afval is, dat de ‘vervuiler betaalt’: in de praktijk wordt voornamelijk de consument financieel 

verantwoordelijk gesteld voor de door hem veroorzaakte verontreiniging;  
- De producent ontwerpt en ontwikkelt kunststoffen en/of verpakkingen, hij bepaalt het soort materiaal waaruit de 

verpakking bestaat; de consument heeft hier weinig invloed op; 
- Het college van burgemeester en schepenen wenst te weten hoe de producent zijn verantwoordelijkheid opneemt (bv. 

responsabiliseringsbijdrage doorstorten aan intercommunales om kostprijs voor gemeente / inwoners te drukken); 
- Nu wordt het storten en verbranden van verpakkingen en/of kunststof doorgerekend naar de burger/consument ( 

milieuheffing ), maar zal dat in de toekomst ook doorgerekend worden naar producenten? (Het ‘vervuiler betaalt’ –
principe wordt nu vooral doorgerekend naar de consument) 

- Kan deze heffing op producenten doorgestort worden naar de afvalintercommunales, gezien de verwerkingskosten van 
afval (eenheidsprijs verbranding ) en inzameling en transport van afvalfracties steeds duurder worden en doorgerekend 
worden naar de burger/consument? 

- Als gemeentebestuur wensen wij dus een uitbreiding te zien van de huidige producentenverantwoordelijkheid van 
plastic producten d.m.v. financiële verantwoordelijkheid voor de inzamelkost in publieke inzamelsystemen (incl. 
infrastructuur, transport, verwerking ) en de opruiming van zwerfvuil. 

9. MOB – BUSSTATION AANBESTEDING2 - BUDGET - GUNNINGSVERSLAG WEGENISWERKEN 
Onder voorwaarde van gelijklopende beslissing van De Lijn wordt goedkeuring verleend aan het voorstel tot gunning voor de 
werken met ‘groen lint’ aan Hertsens NV, Oeverkant 38, 2070 Burcht voor een totaalbedrag van 1 805 651,91 EUR exclusief 
BTW, waarvan een gedeelte ten laste van het gemeentebestuur, zijnde 779 122,38 EUR exclusief BTW (of 942 738,08 EUR 
inclusief BTW). 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van envellope 3 subproject 1 actieplan 
OM05.03 actie 1. 

10. PERSONEEL: 

a. Consolidatie arbeidsongeval 17 juni 2019 – XXXXX 



Het college van burgemeester en schepenen beslist om het arbeids-ongeval waarvan XXXX technisch logistiek beambte 
niveau E1-E3, het slachtoffer werd op 17 juni 2019 te consolideren op 30 juni 2019 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.  
Een afschrift van deze beslissing wordt aangetekend aan XXXX overgemaakt. 
De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht wordt, is de startdatum van de 
herzieningstermijn van 3 jaar. 
Binnen deze termijn kan het slachtoffer per aangetekende brief een aanvraag tot herziening indienen op grond van een 
verergering.  
De aanvraag moet vergezeld zijn van alle verantwoordingsstukken. 

b. Aanwerving voltijds statutair afdelingshoofd patrimonium niveau B4-B5 – kennisgeving resultaten schriftelijke proef 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van PV van het schriftelijk examen voor voltijds statutair 
afdelingshoofd patrimonium op niveau B4-B5 dat plaats vond op donderdag 5 september 2019. 

c. Dienstvrijstelling voor jaarlijks verjaarsdagsetentje 
Aan het gemeentepersoneel wordt een halve dag dienstvrijstelling verleend om deel te nemen aan het jaarlijkse etentje ter 
gelegenheid van alle verjaardagen. Deze regeling wordt toegekend tot het einde van de legislatuur. 
Personeelsleden die niet wensen mee te gaan, kunnen op deze dag een halve dag verlof nemen, ofwel gewoon werken. 
Gemeentepersoneel die werkt op de eengemaakte diensten, dient te kiezen met welke groep ze meegaan en dient te 
werken in het andere geval. 

11. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’: 

a. Lessen logopedie na de schooluren  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat er, met ingang van 02 september 2019, lessen 
logopedie aan de leerlingen basisonderwijs worden gegeven na de schooluren. 

b. Tijdelijke aanstelling XXX 
Met algemene stemmen 
XXXXX, wordt met ingang van 02 september 2019 tijdelijk aangesteld (24/24), tot kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke 
basisschool “De Krekel”, in vervanging van XXXXXXX, afwezig wegens ziekte. 
Zij zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

c. Tijdelijke aanstelling XXXXXX 
Met algemene stemmen 
XXXXXX wordt met ingang van 02 september 2019 tijdelijk aangesteld (20/24), tot leermeester lichamelijke opvoeding aan 
de gemeentelijke basisschool “De Krekel”, in vervanging van XXXX, afwezig wegens ziekte. 
Hij zal voor zijn diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

12. TECHNISCHE DIENST 

a. Samenwerkingsovereenkomst project 23.156/ collector Cornilstraat – Kleistraat/o218124: Sint-Franciesdijk, 
Blaarstraat, Cornilstraat (Wachtebeke) en Oudenburgse Sluis, Sint-Franciesdijk (Zelzate) tussen gemeente 
Wachtebeke, Aquafin nv, TMVW en gemeente Zelzate – goedkeuring principebeslissing en 
samenwerkingsovereenkomst 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om de wegenis- en rioleringswerken zoals hierboven omschreven uit 
te voeren. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt fietssuggestiestroken aan te brengen en deze te verwerken in het 
ontwerp. 
De samenwerkingsovereenkomst zoals opgemaakt tussen Aquafin N.V., gemeentebestuur Wachtebeke, TMVW, 
gemeentebestuur Zelzate en gevoegd in bijlage bij dit besluit wordt principieel goedgekeurd.  
De overeenkomst tussen gemeentebestuur Zelzate en Aquafin N.V., zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, betreffende 
studieopdracht voor bovengenoemd project wordt principieel goedgekeurd.  
Beide overeenkomsten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  
De nodige budgetten zullen voorzien worden in het meerjarenplan. 

b. Kattekermis - crediteren factuur XXXXX 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het crediteren van de factuur van XXXXXX, betreffende de 
standplaats op Kattekermis 2019. 
De financiële dienst krijgt de opdracht een creditnota op te maken. 

c. Renovatie turnzaal gemeentelijke basisschool – principebeslissing – goedkeuring fasering 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde fasering van het project “Renovatie turnzaal 
gemeentelijke basisschool”. 

o nominatieve goedkeuring van het project en uitgave door gemeenteraad (september 2019) 
o aanstelling ontwerpbureau en veiligheidscoördinator (ontwerp en realisatie) (oktober 2019) 
o goedkeuring voorontwerp door college van burgemeester en schepenen (november 2019) 
o goedkeuring definitief ontwerp en lastenboek door college van burgemeester en schepenen (januari 2020) 
o goedkeuring sluiting van verschillende percelen door college van burgemeester en schepenen (februari 2020) 
o start der werken eind februari 2020; 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opdeling van de uit te voeren werken in 8 percelen. 
o  ruwbouw en harde afwerking (vloer, …) 



o  schrijnwerk en afwerking (gyproc, plafond, …) 
o  HVAC 
o  elektriciteit en verlichting 
o  sportvloer 
o  meubilair 
o  toegangscontrole 
o  los sportmateriaal; 

De gemeentelijke technische dienst krijgt de opdracht om zo snel mogelijk de procedure tot aanstellen van een 
ontwerpbureau en veiligheidscoördinator ontwerp en verwezelijking op te starten. 

d. Aanvraag standplaats voor bloemenverkoop aan kerkhof 
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring voor de standplaats aan XXX voor bloemenverkoop thv 
kerkhof vanaf maandag 28 oktober 2019 tot en met vrijdag 1 november 2019 mits het betalen van het standgeld. 

13. WEKELIJKSE MARKT 

a. Aanvraag standplaats op wekelijkse markt vroedvrouwenpraktijk 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een éénmalige gratis standplaats voor de 
Vroedvrouwenpraktijk Nieuw Leven op de wekelijkse markt voor het inzamelen van geld voor de warmste week. 

b. Wekelijkse markt – stopzetting abonnement XXX 
Goedkeuring wordt verleend aan de stopzetting van het abonnement van XXXXX (Jomarax bvba), verkoop van handtassen 
/lederwaren, cosmetica/parfum en retro/vintage sierplaten op de wekelijkse markt met ingang vanaf 1 oktober 2019. 

14. VISIEVORMING CARPORTS IN DE ZIJDELINGSE BOUWVRIJE ZIJSTROOK 
Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende richtlijnen te hanteren voor het realiseren van carports in 
bouwvrije zijstroken: 

1. Type carport: 
a. uitgevoerd in duurzame en esthetisch verantwoorde materialen  
b. lichte dakconstructie (geen zadeldak) 
c. al dan niet ondersteund door palen 
d. aan drie zijden open, enkel de zijde waartegen ze is aangebouwd is gesloten 
e. carports aan dezelfde zijde van twee aanpalende percelen dienen te harmoniëren 

2. Inplanting:  
a. Minimaal op 1 m achter de voorgevel 
b. De eerst vergunde carport is richtinggevend voor de inplanting van een carport op een aanpalend perceel 

naar de gemeenschappelijke zijdelingse perceelsgrens toe 

15. GOEDKEURING NOTULEN COLLEGE 5, 12 EN 19 SEPTEMBER 2019 
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het college 
d.d. 5, 12 en 19 september 2019. 

16. PROJECT 2019/605 – ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN 2019 - VERLENGING 3 - GOEDKEURING CORRECTIE 
VORDERINGSSTAAT 4 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 4 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht 
“Onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3” voor een bedrag van € 3.507,95 excl. btw of € 4.244,62 incl. 21% btw 
(€ 736,67 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 15.421,43 excl. btw of € 18.659,93 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 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2019 in het beleidsdomein omgeving 020000/6139999. 
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

17. BETALINGSBEVELEN 
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: 

Lijst nr. 2019/100 
Lijst nr. 2019/103 

PUNT II     OMGEVING 

1. 
Aanvrager en/of exploitant  
Voorwerp: Verbouwen van een woning 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Kasteelstraat 53, 9060 Zelzate, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0340 H, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019079538 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/252 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXXXX inzake het verbouwen van een woning, gelegen te Kasteelstraat 53, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 
AFD, sectie D, 0340 H een vergunning af te leveren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  



1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 
handelingen, te melden via het omgevingsloket. 
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

• Er dient een infiltratievoorziening geplaatst te worden van 0,88 m² en met een buffervolume van 550 l  
• alle te slopen constructies dienen afgebroken te worden minstens tot op het peil van de straat; 
• alle afbraakmaterialen en puin dienen onmiddellijk van het terrein afgevoerd te worden; 
• de nodige voorzorgen zijn te nemen qua stabiliteit en een bouwfysisch verantwoorde bescherming van de 

vrijgekomen mandelige muren 
3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

2. 
Aanvrager en/of exploitant 

 

Voorwerp: Plaatsen van crepi 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Westkade 14, 9060 Zelzate, ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0543 L, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019104303 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/277 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXXXXXX inzake het plaatsen van crepi, gelegen te Westkade 14, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie 
A, 0543 L een vergunning af te leveren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  
1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 
handelingen, te melden via het omgevingsloket. 
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven: /// 
3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

3. 
Aanvrager en/of exploitant  
Voorwerp: Aanbrengen van spuitkurk op voorgevel 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Debbautshoekstraat 5, 9060 Zelzate, 

ZELZATE 1 AFD, sectie D,  
0748 G  8, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019113206 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/284 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXXX inzake het aanbrengen van spuitkurk op voorgevel, gelegen te Debbautshoekstraat 5, 9060 Zelzate Kadastraal 
gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0748 G  8 een vergunning af te leveren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  
1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 
handelingen, te melden via het omgevingsloket. 
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven: /// 
3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

4. 
Aanvrager en/of exploitant  
Voorwerp: Regularisatie van een veranda 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Ooievaarslaan 41, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 1 AFD, sectie A,  
0368 B  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019104331 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/279 



Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXX inzake het regularisatie van een veranda, gelegen te Ooievaarslaan 41, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 
AFD, sectie A, 0368 B  2 een vergunning af te leveren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  
1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 
handelingen, te melden via het omgevingsloket. 
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven: De voorwaarden gesteld in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer 
AWV - District Gent Gewestwegen uitgebracht op 10 september 2019 dienen te worden nageleefd. 
3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

5. 
Aanvrager: nv Bouw Francis Bostoen 

Koninginnelaan 2 3 
9031 Drongen 

Voorwerp: Verkaveling V/206/1 – attest tot verkoop van gronden en aanpassing 
borgstelling 

Ligging: Perceel aan Groenstraat, 9060 Zelzate 
ZELZATE 1 AFD/ZELZATE, sectie D, nr(s) 0774R  2 

Het attest overeenkomstig art. 4.2.16  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt afgeleverd voor de verkaveling 
V/206/1. 
De gestelde borg via de Nationale Borgmaatschappij met referte 11131AF2431 ten bedrage van 157.055,95€ mag aangepast 
worden naar 35.335€. 
Een afschrift van onderhavig besluit wordt bezorgd aan de aanvrager Guy Sysmans, projectleider infrastructuur Bostoen, en 
aan de wnd. financieel directeur.  

6. 
Aanvrager en/of exploitant  
Voorwerp: Functiewijziging van handelszaak naar koffiebar 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Rijkswachtlaan 1, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0204 N  4, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019068881 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/243 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXXX inzake het functiewijziging van handelszaak naar koffiebar, gelegen te Rijkswachtlaan 1, 9060 Zelzate 
Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0204 N  4 een vergunning af te leveren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  
1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 
handelingen, te melden via het omgevingsloket. 
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

• Aan het terras worden volgende voorwaarden gekoppeld; 
o de hoogte van de houten afsluiting is beperkt tot 1m 
o het terras blijft een open terras zonder overdekte constructie 

• de infiltratievoorziening dient minimaal 5,4m² groot te zijn met een buffervolume van 3392,5 l  
• het advies van de brandweerzone centrum dient strikt gevolgd te worden 
• Volgende verharding wordt aanvaard:  

1. terras in klinkers 
2. toegang met huidige klinkers in grasdalen ipv grindverharding 
3. dolomiet-grindverharding achter de oprit wordt aangelegd in grasdalen 
4. de zone, zoals aangegeven op foto 2, voor het terras en tussen de parking en de rijweg blijft groenzone 
5. alle verharding dient zich te situeren in het woongebied 

De voorwaarden gesteld in het gunstig advies van Hulpverleningszone  Centrum (Oost-Vlaanderen) ontvangen op 9 juli 2019 
dient te worden nageleefd:  

• de uitgang van het terras dient minstens 80 cm breed te zijn 
• er mogen geen voorwerpen/materialen geplaatst worden in de evacuatieweg 

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

7. 



Aanvrager en/of exploitant Groep Huyzentruyt, Wagenaarstraat 33, 8791 Waregem 
Voorwerp: Zelzate, verkavelingswijziging Kasteelstraat 
De aanvraag omvat: - het verkavelen van gronden  
Ligging: Kasteelstraat 33A, 9060 Zelzate, 

Kasteelstraat 41, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0374 L,0342 H,0374 K, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019061946 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/239 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
GROEP HUYZENTRUYT, Wagenaarstraat 33, 8791 Waregem inzake het Zelzate, verkavelingswijziging Kasteelstraat, gelegen 
te Kasteelstraat 33A, 9060 Zelzate, Kasteelstraat 41, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0374 L, 
ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0342 H, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0374 K een vergunning af te leveren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  
1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 
handelingen, te melden via het omgevingsloket. 
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven: /// 
3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

8. 
Aanvrager:  
Voorwerp: Functiewijziging handelspand naar appartement + appartement 1ste 

verdiep 
Ligging: Groenplein 8 

9060 Zelzate 
ZELZATE 1 AFD/ZELZATE, sectie D, nr(s) 0472C  2 

Intern nummer A/vo2019/1152 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de aanwezige handelsfuncties dienen behouden te blijven op het 
Groenplein. 
Er kan onderzocht worden voor Groenplein 8 of, mits eventuele uitbreiding, het creëren van een afzonderlijke wooneenheid, 
los van de handelsfunctie, op de eerste verdieping mogelijk is, en onder de voorwaarde dat minimaal 2 slaapkamers 
gecreëerd worden. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 Dagtekening als boven, 

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

 


