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I. BESLISSINGEN 
 

1. BEGRAAFPLAATS: AANLEG NIEUW URNENVELD VOOR URNENGRAVEN IN VOLLE AARDE 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanleg van een nieuw urnenveld voor urnengraven in 
volle grond. 
De technische dienst krijgt de opdracht om dit nieuw urnenveld aan te leggen. 

2. LADIES NIGHT IN CC DE BRUG OP 12 OKTOBER 2019 GEORGANISEERD DOOR VICTORIA BENELUX 

a. Goedkeuren evenement. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het evenement ‘Ladies Night’, georganiseerd door 
Victoria Benelux op 12 oktober 2019 in CC De Brug. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. Gratis gebruik cc de brug voor goed doel 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de zaal CC De Brug gratis ter beschikking te stellen op zaterdag 12 
oktober aan Victoria Benelux voor het organiseren van een Ladies Night t.v.v. XXXX.     
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.    

3. 80’ – 90’S FUIF IN CC DE BRUG OP 25 OKTOBER 2019 GEORGANISEERD DOOR GEMEENTELIJKE FEESTCOMMISSIE 

a. Goedkeuren evenement. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het evenement ‘80’-90’ fuif’, georganiseerd door de 
gemeentelijke feestcommissie op 25 oktober 2019 in CC De Brug. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. Afwijking geluidsnorm tot 90 db(a)laeq,15min - ag2019.87 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Gemeentelijk feestcomité Zelzate een afwijking toe te staan 
zodat de geluidsnorm tot 90 dB(A)LAeq,15min kan overschreden worden op 25 oktober 2019 op het evenement “80’-90’s fuif”  
in CC De Brug, Assenedesteenweg 117 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 meetapparatuur 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 einduur voor deze activiteit op zaterdagnacht 25 oktober 2019 is 4:00 uur. 
Een half uur vóór het einde van de activiteit moet het volume en de bassen van de muziek worden afgebouwd zodat 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. 

4. BENEFIET TEN VOORDELE VAN DEELNAME CHELSEY DE WITTE AAN MISS BELGIË 2020 IN ‘T KLOOSTER OP 08 NOVEMBER 
2019 

a. Goedkeuren evenement. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het evenement ‘Benefiet ten voordele van deelname 
Chelsey De Witte aan Miss België 2020’, georganiseerd door XXXXX op 08 november 2019 in het Klooster te Zelzate. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  
 



b. Gratis gebruik Klooster als steun campagne. 
het college van burgemeester en schepenen beslist om de zaal Onderdekapel in het Klooster gratis ter beschikking te stellen 
op vrijdag 08 november 2019 aan XXXX voor het organiseren van een fuif/benefiet ten voordele van deelname Chelsey De 
Witte aan Miss België 2020. 
De waarborg voor het gebruik van de zaal wordt pas vrijgegeven nadat door de huurder aangetoond werd dat de opbrengst 
naar een goed doel werd gestort. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

c. Afwijking geluidsnorm tot 90 db(a)laeq,15min - ag2019.95 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan XXXXX een afwijking toe te staan zodat de geluidsnorm kan 
overschreden worden met een maximum van 90 dB(A)LAeq,15min op 8 november 2019 op het evenement “Benefiet tvv 
deelname Chelsey De Witte aan Miss België 2020” in ’t Klooster, Kerkstraat 64, 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 meetapparatuur 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 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 zodat 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. 

5. ‘GRACE VALLEY INVITES’ IN CC DE BRUG OP 08 NOVEMBER 2019 GEORGANISEERD DOOR XXXXXX 

a. Goedkeuren evenement. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het evenement ‘Grace Valley Invites’, georganiseerd 
door XXXXXXXX op 08 november 2019 in CC De Brug. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

d. Gratis gebruik CC De Brug voor goed doel 
het college van burgemeester en schepenen beslist om de zaal CC De Brug gratis ter beschikking te stellen op donderdag 07 
en vrijdag 08 november 2019 aan XXXXX voor het organiseren van een benefietconcert ‘Grace Valley Invites’ t.v.v. 
organisaties in Rwanda en Oost-Congo.  
De waarborg voor het gebruik van de zaal wordt pas vrijgegeven nadat door de huurder aangetoond werd dat de opbrengst 
naar een goed doel werd gestort. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

6. “HART VOOR THOMAS” IN CC DE BRUG OP 24 NOVEMBER 2019 GEORGANISEERD DOOR XXX 

a. Goedkeuren evenement. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het evenement ‘Hart voor Thomas’, georganiseerd door 
XXX op 24 november 2019 in CC De Brug. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. Gratis gebruik CC De Brug voor goed doel  
het college van burgemeester en schepenen beslist om de zaal CC De Brug gratis ter beschikking te stellen op zondag 24 
november aan XXXXXXX voor het organiseren van een eetfestijn “Hart voor Thomas” t.v.v. Thomas Verhoeven.  
De waarborg voor het gebruik van de zaal wordt pas vrijgegeven nadat door de huurder aangetoond werd dat de opbrengst 
naar een goed doel werd gestort. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.    

7. MOB – AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN TOELATING UITZONDERLIJK VERVOER DOOR FERO WEGSIGNALISATIE 
NV VOOR DE PERIODE 04 NOVEMBER 2019 TOT EN MET 21 DECEMBER 2019 (TER VERVANGING VAN 01 APRIL 2019 TOT 
EN MET 30 APRIL 2019) 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een (nieuwe) toelating aan Fero Wegsignalisatie NV om gedurende de 
periode periode VAN 04 NOVEMBER 2019 TOT EN MET 21 DECEMBER 2019 een uitzonderlijke vervoer zoals aangevraagd en 
hiervoor omschreven uit te voeren langs het traject R4-west en R4-oost, mits het naleven van volgende voorwaarden: 
- Het uitzonderlijk vervoer wordt georganiseerd conform de regels van de geldende wetgeving; 
- In het geval alsnog verkeersignalisatie dient te worden verwijderd: 

• De aanpassingswerken worden door de aanvrager of zijn aannemer uitgevoerd. De te verwijderen permanente 
verkeersborden worden ogenblikkelijk vervangen door gelijkwaardige tijdelijke verkeersborden die net voor de 
passage worden neergelegd en direct erna terug worden recht geplaatst; 

• De aanvrager neemt alle voorzorgen zodat de signalisatie ten alle tijde conform de voorschriften is, duidelijk 
zichtbaar is en dat deze geen schade kan berokkenen aan derden bij bepaalde weersomstandigheden; 



• De aanpassingswerken worden maximaal één week voor het vervoer uitgevoerd; 
• De infrastructuur wordt binnen de week na het vervoer terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld; 

- Het uitzonderlijk vervoer gebeurt tijdens de nacht om de impact op het verkeer tot een minimum te herleiden; 
- Het vervoer dient begeleid te worden door een professionele firma; 
- De exacte datum waarop het vervoer effectief zal doorgaan wordt tijdig, in voorkomend geval voor dat de aanpassing 

van de infrastructuur gebeurt, gemeld per email op het mailadres burgemeester@zelzate.be.  
Deze toelating geldt alleen wanneer door het Vlaamse gewest Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen als 
wegbeheerder een gelijksoortige toelating wordt verleent. 
Deze toelating moet aanwezig zijn in het voertuig van het transport. 

8. MOB - BRANDWEER ASSENEDE MOUNTAINBIKETOCHT OP 12 OKTOBER 2019 – AANVRAAG OM TOELATING VOOR HET 
ORGANISEREN VAN EEN FIETSTOCHT OVER HET GRONDGEBIED 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan het gemeentebestuur van Assenede, voor BRANDWEER 
ASSENEDE, om op zaterdag 12 OKTOBER 2019 een MOUNTAINBIKETOCHT te organiseren. 
Alle deelnemers dienen zich aan de wegcode te houden. De instructies van de politiediensten dienen te worden gevolgd. 
De aanvrager/organisator krijgt toelating om op het parcours aanduidingen, eventueel op een tijdelijke constructie, te 
plaatsen. De aanvrager/organisator plaatst de aanduidingen zelf en verwijdert alle geplaatste aanduidingen ogenblikkelijk na 
de fietstochten. De aanduidingen vermelden duidelijk de gegevens van de organisator. 
De aanduidingen van het parcours mogen geen andere verkeersborden onleesbaar, verbergen of onzichtbaar maken. Ze 
mogen ook geen aanpassingen aanbrengen aan verkeersborden. 
De aanduidingen mogen het verkeer op openbare weg niet hinderen. 
Onderhavige toelating ontslaat de aanvrager/organisator niet van het naleven van alle wettelijke bepalingen, verplichtingen 
en voorschriften, zoals onder meer: 

- het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning; 
- het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste toelating van de wegbeheerder verschillend van het 

gemeentebestuur; 
- het aanvragen en verkrijgen van eventueel andere vereiste vergunningen, toelatingen of machtigingen. 

9. MOB – TOURCLUB SAS VAN GENT VELDTOERTOCHT OP 27 OKTOBER 2019 – AANVRAAG OM TOELATING VOOR HET 
ORGANISEREN VAN EEN FIETSTOCHT OVER HET GRONDGEBIED 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan XXXXX namens Tourclub Sas van Gent om op zondag 
27 oktober 2019 een veldtoertocht te organiseren. 
Alle deelnemers dienen zich aan de wegcode te houden. De instructies van de politiediensten dienen te worden gevolgd. 
De aanvrager/organisator krijgt toelating om op het parcours aanduidingen, eventueel op een tijdelijke constructie, te 
plaatsen. De aanvrager/organisator plaatst de aanduidingen zelf en verwijdert alle geplaatste aanduidingen ogenblikkelijk na 
de fietstochten. De aanduidingen vermelden duidelijk de gegevens van de organisator. 
Ter hoogte van de oversteekplaatsen Koning Albertlaan met de R4, Suikerkaai en Gebroeders Naudtslaan moet op duidelijke 
wijze worden gewaarschuwd voor een gevaarlijke oversteek. 
De aanduidingen van het parcours mogen geen andere verkeersborden onleesbaar, verbergen of onzichtbaar maken. Ze 
mogen ook geen aanpassingen aanbrengen aan verkeersborden. 
De aanduidingen mogen het verkeer op openbare weg niet hinderen. 
Onderhavige toelating ontslaat de aanvrager/organisator niet van het naleven van alle wettelijke bepalingen, verplichtingen 
en voorschriften, zoals onder meer: 

- het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning; 
- het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste toelating van de wegbeheerder verschillend van het 

gemeentebestuur; 
- het aanvragen en verkrijgen van eventueel andere vereiste vergunningen, toelatingen of machtigingen. 

10. MILIEU - AANVRAAG SUBSIDIERING AFVALCONTAINERS EVENEMENTEN 
Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende subsidiebedragen uit te betalen onder artikelnummer 030999 
6493000 van 2019: 

- Sint-Laurens Lagere school (schoolfeest) € 78,65 
- Katse Feesten (2019)     € 490,05 
- Vriendenkring Brandweer (opendeurdag)  € 21,18 

Aan de financiële dienst zal opdracht worden gegeven om tot uitbetaling over te gaan. 

11. MILIEU – KANDIDATUUR PROJECT BURGERBUDGET ‘ZONNE-ENERGIE VOOR ZELZAATSE BURGERS EN BEDRIJVEN’ 
Het college van burgemeester en schepenen stelt zich kandidaat voor het project ‘Burgerbudget’: Zonne-energie voor de 
Zelzaatse burgers en bedrijven (zie bijlage). 
Als het project goedgekeurd wordt, wordt 750 euro (excl. BTW) in de meerjarenplanning voor het jaar 2020 voorzien.  

12. MILIEU – SCHUILHOKKEN VOOR ZWERFKATTEN 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om schuilhokken voor ‘verwilderde’ zwerfkatten aan te vragen. 
De vraag om een schuilhok te plaatsen, dient te gebeuren via de duurzaamheidsambtenaar. 
De schuilhokken worden enkel bij particulieren gezet. Zij staan ook in voor de opvang, onderhoud en de kosten. 

13. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING XXXX TER VERVANGING VAN XXXX 
XXXX wordt met ingang van 27 september 2019 tijdelijk aangesteld (24/24), tot kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke 
basisschool “De Krekel”, in vervanging van XXXXXX, afwezig wegens ziekte. 

mailto:burgemeester@zelzate.be


XXX zal voor de diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

14. ONDERWIJS – RAAMOVEREENKOMST 2019 -_2020 TUSSEN GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL EN VZW 
ARTEVELDEHOGESCHOOL GENT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat er een raamovereenkomst voor schooljaar 2019-2020 tussen 
de Arteveldehogeschool Gent en de gemeentelijke basisschool De Krekel wordt afgesloten.  
Directie van GBS De Krekel, gemachtigd wordt om deze raamovereenkomst digitaal te ondertekenen;  

15. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER VASTE RECLAMEBORDEN ZICHTBAAR VANAF DE OPENBARE WEG 
AANSLAGJAAR 2019 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 
- belasting op vaste reclameborden zichtbaar vanaf de openbare weg aanslagjaar 2019 – voor een bedrag van 10.693,00 

euro en 22 artikels. 

16. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER BANK- EN DAARMEE GELIJKGESTELDE INRICHTINGEN 
AANSLAGJAAR 2019 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 
− belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde inrichtingen aanslagjaar 2019 – voor een bedrag van 5.604,00 euro en 6 

artikels. 

17. VRAAG OM STEUN AAN DE STICHTING MUG-HELI (MUG-HELIKOPTER) 
Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het storten van een bijdrage van 6.250,00 euro in het 
solidariteitsfonds van de vzw Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (in het kader van de uitbating van de MUG-
Helikopter West-Vlaanderen), aangezien dit om budgettaire redenen niet mogelijk is. 

18. SEC – HUREN CONFERENTIE – EN AUDIOSYSTEEM VOOR KOMENDE GEMEENTERAAD  
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om - in afwachting van een definitieve oplossing - een conferentie 
– en audiosysteem te huren voor de gemeenteraad van oktober en dit voor een prijs van € 710,80 excl. BTW of € 860,06 incl. 
BTW.  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van aangenomen factuur. 
Het budget zal voorzien worden via budgetwijziging 2019/2. Na de budgetwijziging zal de betaling gebeuren overeenkomstig 
de bepalingen voorzien in de offerte en met de kredieten ingeschreven in het exploitatiebudget 2019 op AR:6150200 BI: 
011999. 

19. VERNIEUWEN KOPIEERTOESTELLEN VIA RAAMCONTRACT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Dit punt werd uitgesteld. 

20. DIENST BEVOLKING – AMBTELIJKE INSCHRIJVINGEN – GOEDKEURING 

1. XXX dient zich in regel te stellen met de bevolkingsdienst betreffende zijn adreswijziging.  
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt met zijn verslag d.d. 25 september 2019 voor om betrokkene ambtshalve in 
te schrijven op het woonadres waar betrokkene werd aangetroffen nl. Suikerkaai 81. 

BESLISSING: akkoord. 

21. GOEDKEURING NOTULEN COLLEGE 4 OKTOBER 2019 
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het college 
d.d. 4 oktober 2019. 

22. PROJECT 2016/467 – ONDERHOUD GROENZONES 2019 - VERLENGING 3 (PERCEEL 1 - GEMEENTE) - VORDERINGSSTAAT 5 
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 5 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-
Niklaas voor de opdracht “Onderhoud groenzones 2019 - Verlenging 3 (perceel 1 - gemeente)” voor een bedrag van 
€ 8.171,31 excl. btw of € 9.887,29 incl. 21% btw (€ 1.715,98 btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag 
bereiken van € 29.195,35 excl. btw of € 35.326,38 incl. 21% btw. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999. 
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

23. PROJECT 2016/467 – ONDERHOUD GROENZONES 2019 - VERLENGING 3 (PERCEEL 1 - GEMEENTE) - VORDERINGSSTAAT 6 
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 6 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-
Niklaas voor de opdracht “Onderhoud groenzones 2019 - Verlenging 3 (perceel 1 - gemeente)” voor een bedrag van 
€ 6.884,46 excl. btw of € 8.330,20 incl. 21% btw (€ 1.445,74 btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag 
bereiken van € 36.079,81 excl. btw of € 43.656,58 incl. 21% btw. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999. 
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

24. PROJECT 2016/467 – ONDERHOUD GROENZONES 2019 - VERLENGING 3 (PERCEEL 1 - GEMEENTE) - VORDERINGSSTAAT 7 
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 7 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-
Niklaas voor de opdracht “Onderhoud groenzones 2019 - Verlenging 3 (perceel 1 - gemeente)” voor een bedrag van 
€ 4.755,02 excl. btw of € 5.753,57 incl. 21% btw (€ 998,55 btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken 
van € 40.834,83 excl. btw of € 49.410,15 incl. 21% btw. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999. 
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 



25. PROJECT 2019/606 – ONDERHOUD PARK ZELZATE 2019 - VORDERINGSSTAAT 5 
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 5 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 € 14.960,00 excl. btw of € 18.101,60 
incl. 21% btw. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999. 
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

26. PROJECT 2019/606 – ONDERHOUD PARK ZELZATE 2019 - VORDERINGSSTAAT 6 
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 6 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-
Niklaas voor de opdracht “Onderhoud park Zelzate 2019” voor een bedrag van € 1.740,00 excl. btw of € 2.105,40 incl. 21% 
btw (€ 365,40 btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 16.700,00 excl. btw of € 20.207,00 
incl. 21% btw. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999. 
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

27. PROJECT 2019/625 – VERNIEUWEN GELUIDSINSTALLATIE GEMEENTERAADSZAAL - GUNNING 

Dit punt werd uitgesteld. 

28. PROJECT 2019/631 – VERVANGEN VAN BESTAANDE CV KETEL POLITIEKANTOOR - GOEDKEURING GUNNING EN 
LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Vervangen van bestaande cv ketel politiekantoor”, opgesteld door de 
technische dienst. De raming bedraagt € 4.958,68 excl. btw of € 6.000,00 incl. 21% btw. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 oktober 2019, opgesteld door de technische 
dienst. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Deze opdracht wordt gegund aan Hardenne bvba, Kruisstraat 48 te 9180 Moerbeke-Waas, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 5.161,34 excl. btw of € 6.245,22 incl. 21% btw (€ 1.083,88 btw medecontractant). 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019 binnen enveloppe 2 subproject 49, AR 2210000 BI 
040000. 

29. BETALINGSBEVELEN 
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: Lijst nr. 2019/105 

PUNT II     OMGEVING 

1. 
Aanvrager en/of exploitant XXXXXX 
Voorwerp: Plaatsen van een veranda 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Leegstraat 55, 9060 Zelzate, 

ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0748 H  3,0748 P  3,0748 G  3,0748 K  3, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019085285 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/273 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXXXX inzake het plaatsen van een veranda, gelegen te Leegstraat 55, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, 
sectie B, 0748 H  3, 0748 P  3,  0748 G  3 en 0748 K  3 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:  

• Het gunstig advies van Hulpverleningszone  Centrum (Oost-Vlaanderen) uitgebracht op 20 augustus 2019, dient 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 en/of exploitant XXXX 
Voorwerp: Verbouwen van een woning 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Alphonse Duysburghlaan 18, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 2 AFD, sectie C,  
0305 Z  3, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019105074 



Gemeentelijk dossiernummer O/2019/280 
Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXXX inzake het verbouwen van een woning, gelegen te Alphonse Duysburghlaan 18, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als 
ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0305 Z  3 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:  

• 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. 

3. 
Aanvrager en/of exploitant XXX 
Voorwerp: Slopen van bestaande constructie en bouwen van veranda 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Heidelaan 39, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0325 L, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019101308 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/278 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXX inzake het slopen van bestaande constructie en bouwen van veranda, gelegen te Heidelaan 39, 9060 Zelzate 
Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0325 L een weigering af te leveren.  

4. 
Aanvrager en/of exploitant XXXX 
Voorwerp: Bouwen van een veranda/terrasoverkapping 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Akkerstraat 39, 9060 Zelzate, 

ZELZATE 2 AFD, sectie C,0114 S, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019082498 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/254 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXXX inzake het  bouwen van een veranda/terrasoverkapping, gelegen te Akkerstraat 39, 9060 Zelzate Kadastraal gekend 
als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0114 S 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 mogen geen raam- of deuropeningen gemaakt worden in de achtergevel. 
• 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; 

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 Terra Nova, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht 
Voorwerp: Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden 
De aanvraag omvat: - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten  
Ligging: Callemansputtestraat zn, 9940 Evergem, 

Kuhlmannkaai 1, 9060 Zelzate 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019036128 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/246 

KENNISNAME BESLISSING DOOR DE DEPUTATIE BETREFFENDE OMGEVINGSVERGUNNING 
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Deputatie d.d. 16 april 2018 betreffende 
de omgevingsvergunningsaanvraag  
Er wordt geen beroep ingediend. 



6. 
Aanvrager en/of exploitant XXXX 
Voorwerp: Bouwen van een veranda 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Alphonse Duysburghlaan 10, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 2 AFD, sectie C, ZELZATE 2 AFD, sectie C,  
0305 Z  2,0305 Y  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019114846 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/288 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXXXXX voor de in het meldingsdossier opgenomen 
stedenbouwkundige handelingen. 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte. 
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als 
die nodig zouden zijn. 

PUNT III KENNISGEVINGEN  

1. Projectsstuurgroep R4WO 30 september 2019 - ontwerpplan, nota rugdekking ter voorbereiding voor 
projectstuurgroep op 16/10/2019. 

2. Mail van North Sea Port d.d. 27 september 2019 betreffende fiche Duurzame Haven + bijlage inventarisatie 
duurzaamheidsinitiatieven. 

3. Uitnodiging van netwerk duurzame mobiliteit d.d. 3 oktober 2019 betreffende Inspiratiedag en LaMa academie. 

4. Uitnodiging van stad Aalter d.d. 3 oktober 2019 betreffende Meetjeslandse Meesters. 

5. Brief van VVSG d.d. 2 oktober 2019 betreffende Financiering lokale ambtenarenpensioenen - 
responsabiliseringbijdrage 2019. 

6. Brief van Farys d.d. 1 oktober 2019 betreffende de rapportering betreffende de exploitatie- en investeringsbudget 
AquaRio voor het 2de kwartaal 2019. 

7. Brief van Agentschap Wegen en Verkeer d.d. 26 september 2019 betreffende Kruispunt R4 John F. Kennedylaan 
met Akker en Rijkswachtlaan - Driekleurige verkeerslichten. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 Dagtekening als boven, 

In opdracht: 
De algemeen directeur, De wnd. burgemeester-voorzitter, 
Guy Verbuyst Geert Asman 

 


	Er wordt geen beroep ingediend.

