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I. BESLISSINGEN 
 

1. SECRETARIAAT 

a. Agenda gemeenteraad d.d. 21 oktober 2019 

De gemeenteraad vangt aan met het halfuurtje van de burger.  
I. OPENBARE ZITTING 
1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 23 september 2019 
2. Verkiezen vertegenwoordiger in raad van bestuur en algemene vergadering van vzw Watersportvereniging 
3. Voorlopige vaststelling van de naam Spoorwegstraat als straatnaam voor de verkaveling ten zuiden van de 

woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a, met inbegrip van de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a 
4. Goedkeuren exploitatie – en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2020 voor de Hulpverleningszone Centrum 
5. Goedkeuren thesauriebewijzenprogramma voor eventuele financiering en verwerving van Strategische Participaties 

door cvba Zefier 
6. Toetreden tot raamcontract van de provincie Oost-Vlaanderen als basis voor het vernieuwen van het contract met 

Canon voor kopieertoestellen 
7. Participatie bij hernieuwbare en omgingsenerige 
8. Goedkeuren 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 

9. Advies over ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘R4-Knoop Wachtebeke’ 
II. GEHEIME ZITTING  
1. Goedkeuren van de notulen van de geheime zitting van 23 september 2019 
Het college beslist om volgend punt van de agenda te halen: ‘Toetreden tot raamcontract van de provincie Oost-Vlaanderen 
als basis voor het vernieuwen van het contract met Canon voor kopieertoestellen.’  
Het college beslist om volgend punt toe te voegen: kennisname ontslag Matthias Cassier en aanduiden nieuw raadslid. 

b. Principieel akkoord met spoorwegstraat als straatnaam voor ontsluiting verkaveling ten zuiden van de woningen 
Groenstraat 61 tot en met 65a  

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met Spoorwegstraat als straatnaam voor ontsluiting 
verkaveling ten zuiden van de woningen Groenstraat 61 tot en met 65a, met inbegrip van Groenstraat 61 tot en met 65a. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze straatnaam voorlopig te aanvaarden zodoende een openbaar onderzoek te 
organiseren gedurende 30 dagen. 

2. JEUGD 

a. Organisatie kookworkshops op woensdag 23 oktober en zaterdag 26 oktober 2019 in de didactische keuken van het 
Koninklijk Atheneum Zelzate 

Het college gaat akkoord met de organisatie van de kookworkshops op woensdag 23 en zaterdag 26 oktober 2019 die 
plaatsvinden in de didactische keuken van het Koninklijk Atheneum Zelzate.  
De kookworkshops worden georganiseerd binnen het budget voorzien op artikelnummer 075000/6159999.  
Het college hecht goedkeuring aan het contract tussen gemeente Zelzate en Koninklijk Atheneum Zelzate voor het gebruik 
van de didactische keuken.  
De som van 40 euro wordt gestort op het rekeningnummer van Koninklijk Atheneum Zelzate; BE60 0013 5850 1770; met als 
mededeling “gebruik infrastructuur - Jeugddienst Zelzate“. Een bewijs van betaling wordt aan de school voorgelegd.  
De som van 32,23 euro wordt gestort op het rekeningnummer van Ethias Hasselt; BE091-0035530-57; met als mededeling 
‘verzekering tegen brand’. Een bewijs van betaling wordt aan de school voorgelegd.  
Het verzekeringsattest, afgeleverd door Ethias nv, Prins-Bisschopssingel 73 te Hasselt, dat bevestigt dat de gemeente Zelzate 
polis nr. 45.204.155 afgesloten heeft welke o.m. de burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt wordt aan de school voorgelegd.  

b. Betaling vorming stagiaire XXX (studievoormiddag tieners en tienervriendelijk beleid - 8 oktober 2019 te Antwerpen) 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat XXXX, samen met stagementor jeugdconsulent, deelneemt 
aan de studievoormiddag die zal plaatsvinden op dinsdag 8 oktober 2019 in Antwerpen met als thema: tieners en 



tienervriendelijk beleid.  
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat we als gemeente instaan voor de inschrijvingskost van 40 
euro voor het volgen van deze vorming door XXXXX. Deze kosten zullen geplaatst worden op artikelnummer 
075000/6150010: opleidingskosten.  

3. FINANCIËLE DIENST: - ALGEMENE BELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE 
WOONGELEGENHEDEN AANSLAGJAAR 2018- BEZWAARSCHRIFT INGEDIEND DOOR CVBA WONEN - BESLISSING 

Dit punt werd uitgesteld. 

4. MOBILITEIT – OMVORMING R4-OOST EN R4-WEST NAAR PRIMAIRE WEGEN - DOORTOCHT EN ONTSLUITING 
INDUSTRIEPARK KARNEMELKSTRAAT EN SINT-STEVENSTRAAT (PROJECT R4WO) – VOORSTEL VAN PARTICIPATIE- EN CO-
CREATIETRAJECT 

Het college van burgemeester en schepenen heeft volgende opmerkingen op het voorstel van aanpak en de online-enquête: 
- de bemerkingen zoals geformuleerd door de mobiliteitsambtenaar 
De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om deze opmerkingen over te maken aan de Werkgroep R4WO. 

5. PERSONEEL 

a. Openstelling tijdelijke functie van deeltijds (30,4/38) stafmedewerker niveau b1-b3 ter vervanging van ziekte XXX 
In toepassing van Hoofdstuk IV, Afdeling 2, artikel 31 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt een 
tijdelijke functie  als deeltijds stafmedewerker niveau B1-B3 met een prestatie van 30,4u/week (30,4/38) open gesteld voor 
de duur van de afwezigheid van XXX (met aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 3 maanden). 
Deze vacature wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website, de VDAB en intern. 
De selectie zal bestaan uit een gestructureerd interview op basis van het ingevulde CV-formulier door een selectiecommissie 
die conform de rechtspositieregeling samengesteld is als volgt: de algemeen directeur en het diensthoofd van de dienst 
waar het personeelslid zal worden tewerkgesteld maar aangezien de algemeen directeur zelf diensthoofd is van de dienst 
secretariaat zal hij samen met een andere ervaringsdeskundige, die beschikt over een hogere rang dan de vacante 
betrekking, de interviews met de kandidaten afnemen. 
De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of ongeschiktheid van elke kandidaat. 

b. GSD-V - addendum tweede pensioenpijler – voorstel tot verhoging jaarlijkse bijdrage van 1% naar 2% voor alle 
contractuele personeelsleden  

Dit punt werd uitgesteld. 

c. Deelname aan Youca Action Dag – tewerkstelling van 1 jongere – goedkeuring + principebeslissing 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat XXX, vijfdejaars leerling, op 17 oktober 2019 één dag op de 
gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’ komt werken. 
De uitgave van 55 euro wordt toegerekend op artikelnummer 015000/6493000 van het exploitatiebudget 2019. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om jaarlijks deel te nemen aan de YOUCA Action Day door telkens één 
jongere van het vierde tot het zevende middelbaar (tussen 15 en 19 jaar oud) tewerk te stellen op een gemeentelijke dienst. 
Vanaf 2020 zal telkens een bedrag van 55 euro als een subsidie ten voordele van YOUCA Action Day in het budget worden 
voorzien. 

d. Tuchtonderzoek – kennisname tuchtverslag + bijhorend dossier en beslissing. - vertrouwelijk 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het tuchtverslag d.d. 10 september 2019 van de 
tuchtonderzoeker, en van het volledige dossier in uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen d.d. 31 mei 2019 houdende aanduiding als tuchtonderzoeker voor het voeren van een tuchtonderzoek, het 
opstellen van een tuchtverslag en het samenstellen van een tuchtdossier in hoofde van XXXX. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen tuchtvervolging in te stellen en geen tuchtstraf aan XXXX op te 
leggen. 
De tuchtprocedure wordt stopgezet. 
XXX wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht met een brief die tegen ontvangstbewijs zal worden afgegeven op 
maandag 14 oktober 2019 om 16 uur. Tijdens dit gesprek zal aan XXXX opnieuw de gedragsregels ten opzichte van andere 
collega’s worden meegegeven. 

e. Organisatie van infosessie(s) omtrent deontolische code voor alle personeelsleden 
De intern preventieadviseur krijgt opdracht om in samenwerking met de psychosociale preventieadviseur, behorende tot 
Securex, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming, één of meerdere infosessies omtrent de deontologische code voor 
alle personeelsleden te organiseren. 
De nodige kredieten zullen worden voorzien in het exploitatiebudget 2020. 

6. ONDERWIJS: 

a. Kennisname van aanstelling van XXXX als middegtoezichter in De Krekel via wijkwerken. 
Er wordt kennis genomen van de stopzetting van XXXXXXXXX als middagtoezichter in het kleuteronderwijs in De Krekel, vanaf 
1 oktober 2019. 
Met ingang van 07 oktober 2019 zal XXXX instaan voor het middagtoezicht (max. 4u./week) in het kleuteronderwijs van de 
gemeentelijke basisschool De Krekel. 

b. Aanstelling van XXXXX als middagtoezichter in De Krekel 



Met ingang van 07 oktober 2019 zal XXXXX instaan voor de vervanging van afwezige middagtoezichters in de gemeentelijke 
basisschool ‘De Krekel’. 
XXXXX ontvangt een vergoeding van 18 euro/uur bruto. 

c. Tijdelijke aanstelling XXXXXXXXX binnen het lerarenplatform 
Met ingang van 01 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 wordt XXXXX aangesteld tot kleuteronderwijzeres aan de 
gemeentelijke basisschool De Krekel voor 12/24:  

- ter vervanging van XXX, afwezig wegens gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand (01/24) 
- ter vervanging van XXXXXX, afwezig wegens verlof voor verminderde prestaties (06/24) 
- tot het uitvoeren van reguliere vervangingen of zinvolle pedagogische taken binnen het lerarenplatform (05/24). 

7. DIENST BEVOLKING: 

a. Ambtelijke schrappingen 
1. XXXX, vroeger ingeschreven op het adres Grote Markt 94/0201, is bij herhaaldelijk onderzoek door de politie niet meer 

aangetroffen op voormeld adres. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt met zijn verslag d.d. 25 september 2019 voor om betrokkene ambtshalve te 
schrappen uit het vreemdelingenregister. 

b. Toekenning huisnummers/index Assenedesteenweg 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers/index: 

- 202/A000 
- 202/B000 

c. Toekenning huisnummers/index Denderdreve 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers: 

- 7 
- 7/A000 
- 7/B000 
- 9 
- 9/A000 
- 9/B000 

8. GOEDKEURING NOTULEN COLLEGE 26 SEPTEMBER 2019 
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het college 
d.d. 26 september 2019. 

9. PROJECT 2019/605 – ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN 2019 - VERLENGING 3 - GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 5 
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 5 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht 
“Onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3” voor een bedrag van € 3.469,37 excl. btw of € 4.197,94 incl. 21% btw 
(€ 728,57 btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 18.890,80 excl. btw of € 22.857,87 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. 

10. BETALINGSBEVELEN 
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: Lijst nr. 2019/104 

11. TOEGEVOEGD PUNT: AANVRAAG GRATIS GEBRUIK PAGODETENTEN DOOR ZHS 
De hondenschool mag gratis gebruik maken van de pagodetenten van de gemeente, zolang deze niet nodig zijn door de 
technische dienst. 
De technische dienst krijgt de opdracht 3 pagodetenten te plaatsen op het terrein van de hondenschool. 
Er wordt een plan van aanpak opgesteld om de container van de school op korte termijn naar het hondenterrein over te brengen. 

PUNT II     OMGEVING 

1. 
Aanvrager en/of exploitant Groep Huyzentruyt 

Wagenaarstraat 33 
8791 Waregem 

Voorwerp: Bouwen van woningen 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Assenedesteenweg 175, 9060 Zelzate, 

Kasteelstraat 33A, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 1 AFD, sectie D,  
0367 D,0373 D,0374 L,0369 E,0374 K, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019091339 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/263 

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 bouwen van woningen, gelegen te Assenedesteenweg 



175, 9060 Zelzate en Kasteelstraat 33A, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0367 D, ZELZATE 1 AFD, 
sectie D, 0373 D, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0374 L, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0369 E, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0374 K een 
voorwaardelijke 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 per woning een septische put voorzien te worden van 1500 l. 
• De woningen waarbij de voorgevel wordt afgewerkt met crepi dienen onderaan voorzien te worden van een boord 

van 40 cm slagvast materiaal. 
• Van de tuinhuizen zijn geen detailplannen toegevoegd aan het dossier, deze worden uit de vergunning gesloten 
• Het voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer AWV - dienst patrimonium - Oost-Vlaanderen 

uitgebracht op 23 augustus 2019 dient strikt 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. 

2. 
Aanvrager: Anton Sintobin 

Karel D’Aubioul 
Geassocieerde notarissen 
Onteigeningsstraat 3 
9060 Zelzate 

Voorwerp: Splitsing onroerende goederen – recht van opstal 
Ligging: Cesenaticolaan 34 

2de Afd. Sie D nr. 378/L/2 
Intern nummer 318/19 

Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen geen bezwaar 
heeft tegen de verdeling van bovenvermelde gronden. 

3. 
Aanvrager en/of exploitant Bouw Francis Bostoen 

Amelia Earhartlaan 19 bus 301 
9051 Gent 

Voorwerp: Bouwen van 4 woningen 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0774R2, 

Groenstraat 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019093059 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/266 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
Bouw Francis Bostoen, Amelia Earhartlaan 19 bus 301, 9051 Gent inzake het bouwen van 4 woningen, gelegen te Kadastraal 
gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0774 R  2 een voorwaardelijke 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 per woning een septische put voorzien te worden van minstens 1500 l. 
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 Bouw Francis Bostoen 

Amelia Earhartlaan 19 bus 301 
9051 Gent 

Voorwerp: Bouwen van drie woningen 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0774 R  2, 

Groenstraat 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019093296 



Gemeentelijk dossiernummer O/2019/267 
Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
Bouw Francis Bostoen, Amelia Earhartlaan 19 bus 301, 9051 Gent inzake het bouwen van drie woningen, gelegen te 
Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0774 R  2 een voorwaardelijke 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 per woning een septische put voorzien te worden van minstens 1500 l. 
• De carports dienen verplicht gebouwd te worden op hetzelfde tijdstip van de woningen. 

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 en/of exploitant Bouw Francis Bostoen 

Amelia Earhartlaan 19 bus 301 
9051 Gent 

Voorwerp: Bouwen  van 3 woningen 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0774 R2, 

Groenstraat 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019093354 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/268 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
Bouw Francis Bostoen, Amelia Earhartlaan 19 bus 301, 9051 Gent inzake het bouwen  van 3 woningen, gelegen te Kadastraal 
gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0774 R  2 een voorwaardelijke 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 per woning een septische put voorzien te worden van minstens 1500 l. 
• De carports dienen verplicht gebouwd te worden op hetzelfde tijdstip van de woningen. 

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. 

6. 
Aanvrager: XXXX 
Voorwerp: Uitbreiden ééngezinswoning aan zijgevel 
Ligging: Veldbrugstraat 59 

9060 Zelzate 
ZELZATE 1 AFD/ZELZATE, sectie D, nr(s) 0731D 

Intern nummer A/vo2019/1154 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de aanvraag tot uitbreiding met één bouwlaag over ongeveer 26m² 
in overweging kan genomen worden onder voorbehoud van de resultaten van het openbaar onderzoek. De aanvraag dient 
te gebeuren met de medewerking van een architect, die een plan dient uit te werken waarbij het resultaat een ruimtelijk 
inpasbaar beeld geeft.  

PUNT III KENNISGEVINGEN  
1. Brief van VVSG d.d. 24 september 2019 betreffende Doelstellingen rioolbeheer en gemeentelijk meerjarenplan. 
2. Brief van Advocatenkantool Luc Van de Bossche – Eva Bral bvba d.d. 20 september 2019 betreffende gemeente 

Zelzate / XXXX.  
3. Gemeentelijke administratieve sancties: XXXXXX: winkeldiefstal(dossier GAS/19/ZELZ/599) – geldboete 150 euro. 
4. Brief van Departement Omgeving d.d. 18 september 2019 betreffende erkenning Hobbykwekerij Kat te Schepen 

René De Deckerlaan 3 te Zelzate. 
5. Verslag van OVSG d.d. 5 juli betreffende eindverslag pedagogische dienstverlening contractuele begeleiding 

Gemeentelijke Basisschool De Krekel en de Gemeentelijke Kleuterschool Het Krekeltje – Zelzate. 
6. Brief van VVSG d.d. 23 september 2019 betreffende Lopende sectorale onderhandelingen tweede pensioenpijler en 

maaltijdcheques. 
7. Verslag van het burgemeestersoverleg op 30 augustus 2019. 
8. Verlsag van de kindergemeenteraad op 18 september 2019. 



9. Uitnodiging van Gangmakers en Koplopers op 17 oktober 2019 in Mortsel. 
10. Uitnodiging van Kleinveevereniging Het Neerhof Werk van den Akker – Land van Aalst vzw betreffende 

Kleinveetentoonstelling op 25, 26, en 27 oktober 2019 te Merelbeke. 
 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 Dagtekening als boven, 

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