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I. BESLISSINGEN 
 

1. AGENDA GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2019 
De gemeenteraad vangt aan met het halfuurtje van de burger.  
I. OPENBARE ZITTING  
1. Kennisname van de rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de 

voorgenomen verbintenissen door de waarnemend financieel directeur over de periode 27 mei 2019 tot 4 november 
2019 

2. Algemene vergadering van IGS WESTLEDE op dinsdag 3 december 2019 
3. Buitengewone algemene vergadering TMVS DV op dinsdag 10 december 2019 
4. Buitengewone algemene vergadering FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING op dinsdag 10 december 2019  
5. Buitengewone algemene vergadering van VENECO op donderdag 12 december 2019  
6. Buitengewone algemene vergadering van IDM op woensdag 18 december 2019 
7. Buitengewone algemene vergadering van FLUVIUS ANTWERPEN op donderdag 19 december 2019 
8. Buitengewone algemene vergadering TMVW OV van donderdag 19 december 2019  
9. Goedkeuren van het omgevingscontract met de provincie Oost-Vlaanderen 
10. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst Subregionaal Netwerk Gentse Kanaalzone 
11. Projectvereniging COMEET: Goedkeuren van de statutenwijziging die het mogelijk moet maken dat de raad van 

bestuur een lid kan uitsluiten als een gemeente het lidmaatschap in COMEET niet wenst te verlengen 
12. Kennisname van de ontbinding en vereffening van de Regionale Jeugddienst Meetjesland  
13. Oprichting van de nieuwe projectvereniging MEETJESMAN  
14. Verzoek tot oprichten van een adviesraad dierenwelzijn 
15. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen energiehuis Veneco, gemeente Zelzate en SOM vzw. 
16. Goedkeuren van de concessie op een goed van het openbaar domein van de nmbs (fietspad warande en 

warandepark) 
17. Goedkeuren van het tentoonstellingsreglement voor tentoonstelligngen in de openbare bibliotheek  
18. Goedkeuren van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 2020 – 

2022  
19. Scholengemeenschap Meetjesland:  
20. Goedkeuren exploitatie – en investeringsdotatie 2020 Politiezone Regio Puyenbroeck  
21. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de stuurgroep voor de Brownfieldconvenant 206 

Callemansputte  
II. GEHEIME ZITTING  
1. Goedkeuren van de notulen van de geheime zitting van 2019  
2. Erkenning sportraad en samenstelling  
3. Feestcommissie  
Het college beslist om volgend punt van de agenda te halen: ‘Feestcommissie.’  
Het college beslist om volgend punt toe te voegen: aanstellen waarnemend financieel directeur. 

2. KENNISNEMING: RAPPORTERING OVER DE VOORAFGAANDE CONTROLE VAN DE WETTIGHEID EN REGELMATIGHEID 
VAN DE VOORGENOMEN VERBINTENISSEN DOOR DE WAARNEMEND FINANCIEEL DIRECTEUR AAN COLLEGE EN 
GEMEENTERAAD OVER DE PERIODE 27 MEI 2019 TOT 4 NOVEMBER 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportering van de voorafgaande controle namelijk het 
verlenen van het visum met betrekking tot de voorgenomen beslissingen in de periode van 27 mei 2019 tot en met 4 
november 2019; zoals opgenomen in de documenten “overzicht visums” en “rapportage gemeente visum art. 177 270519 – 
4112019”; opgesteld door de wnd. Financieel directeur.  

3. VOORSTEL VAN HET BESTUUR VAN NORTH SEA PORT SE OM DE FIRMA DELOITTE DE OPDRACHT TE VERLENEN TOT 
ONDERZOEK VAN DE JAARREKENINGEN VAN NORTH SEA PORT SE EN HAAR DEELNEMINGEN OVER DE BOEKJAREN 2019 
TOT EN MET 2021 – GOEDKEURING  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van het Bestuur van North Sea Port SE om de 
firma Deloitte de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekeningen van North Sea Port SE en haar deelnemingen 
over de boekjaren 2019 tot en met 2021.  



4. BIBLIOTHEEK – INSCHAKELEN VAN EEN ONBEZOLDIGD STAGIAIR SOCIAAL CULTUREEL WERK 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om XXXXXX, als stagiair en zonder enige vergoeding, in te schakelen in 
de gemeentelijke openbare bibliotheek en dit in de periode van 1 september 2019 t.e.m. 30 juni 2020. Hiertoe wordt de 
samenwerkingsovereenkomst werkplekleren graduaten tussen de Arteveldehogeschool, de werkplek en de werkplekstudent 
zoals gevoegd in bijlage goedgekeurd.  

5. CULTUUR – STATUTENWIJZIGING IN HET KADER VAN DE DOORSTART VAN PROJECTVERENIGING COMEET – 
PRINCIPEBESLISSING  

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de statutenwijziging van projectvereniging 
COMEET, waardoor het mogelijk wordt om een doorstart van de projectvereniging te realiseren vanaf 1 januari 2020. 

6. EVENEMENTEN – VRAAG VAN THIBO PIETERS OM HET EVENEMENT “VERJAARDAG” TE ORGANISEREN IN CC DE BRUG 
OP 16 NOVEMBER 

a. Goedkeuring evenement  
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan XXXXX om het evenement “verjaardag” te organiseren 
in CC De Brug op zaterdag 16 november 2019.  
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. Milieu - goedkeuren afwijking geluidsnorm tot 90 db(a)laeq,15min aangevraagd door XX voor het evenement 
“verjaardagsfeest” in CC De Brug op 16 november 2019 - ag2019.88 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan XXXXX een afwijking toe te staan zodat de geluidsnorm tot 90 
dB(A)LAeq,15min kan overschreden worden op 16 november 2019 op het evenement “Verjaardagsfeest”  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 college van burgemeester en schepenen bepaalt 3.00 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 
3.00 uur volledige stilte is. 
De buurtbewoners worden voorafgaandelijk geïnformeerd van dit evenement en van de mogelijke overlast die het teweeg 
zou kunnen brengen. 

7. EVENEMENTEN – VRAAG VAN STOKERIJ EENVOUD OM HET EVENEMENT “OPENDEUR” TE ORGANISEREN 17 NOVEMBER  

a. Goedkeuring evenement  
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Stokerij Eenvoud om het evenement “opendeur” te 
organiseren op 17 november 2019.  
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. MOB - Dag Van De Ambachten opendeurdag stokerij Eenvoud op zondag 17 november 2019 – tijdelijk 
politiereglement 

Een STILSTAAND- EN PARKEERVERBOD zal ingevoerd worden langs beide zijden van de rijweg vanaf zaterdag 
16 november 2019 om 07:00u tot en met maandag 18 november 2019 om 17:00u: 

• in de Wachtebekestraat tussen het kruispunt met de Burgemeester Joseph Chalmetlaan rondpunt (beide takken) en 
het huisnummer 120. 

Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden door verkeersborden E3 met onderbord vermeldende de periode. 
Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD zal worden ingevoerd vanaf zaterdag 16 november 2019 om 07:00u tot en met maandag 
18 november 2019 om 17:00u: 

• in de Wachtebekestraat tussen het kruispunt met de Burgemeester Joseph Chalmetlaan (rondpunt, beide takken) 
en het huisnummer 120. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een wegafbakening over de volledige breedte van de rijweg voorzien van 
verkeersbord C3 en werkende signalisatielampen: 

• in de Wachtebekestraat ter hoogte van het kruispunt met de Burgemeester Joseph Chalmetlaan, beide 
aansluitingstakken van het rondpunt; 

• in de Wachtebekestraat ter hoogte van het huisnummer 120. 
Op het rondpunt Burgemeester Joseph Chalmetlaan worden de passende borden C31 geplaatst. 
Dit inrij- en doorrijverbod wordt VOORGESIGNALEERD door het plaatsen van een wegafbakening over de halve breedte van 
de rijweg voorzien van verkeersbord C3 “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, F45 en werkende nachtflitslampen: 

• in de Wachtebekestraat t.h.v. de Begonialaan; 
• in de Wachtebekestraat t.h.v. het doodlopend straat naast huisnummer 128. 

Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 geplaatst. 



Een WEGOMLEIDING wordt voorzien: 
• voor het verkeer komende van de Wachtebekestraat (omgeving doodlopend stuk R4-oost): verder via de 

Begonialaan; 
• voor het verkeer komende van de Rijkswachtlaan – Wachtebekestraat (omgeving Leegstraat) – Burgemeester 

Joseph Chalmetlaan: verder via de Burgemeester Joseph Chalmetlaan en Kleine Landeigendomlaan met 
bestemming wijk Bloemenbos. 

Deze maatregel wordt aangeduid met de passende borden F41 langs de kruispunten van het traject van de wegomleiding. 
De aanvrager/organisator krijgt toelating om het evenement te bewegwijzeren op volgende locaties: 

• Rijkswachtlaan kruispunt met de R4-oost; 
• Rijkswachtlaan kruispunt met de Maïsstraat; 
• Rijkswachtlaan rondpunt richting de locatie van het evenement. 

De aanvrager/organisator plaatst de aanduidingen zelf en verwijdert alle geplaatste aanduidingen daags voor/na het 
evenement. De aanduidingen vermelden duidelijk de gegevens van de organisator. 
De aanduidingen 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. 
Ten allen tijde dient de DOORGANG VOOR DE HULPDIENSTEN op de rijweg gevrijwaard te worden. De gebouwen en 
woningen langsheen het evenement dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 
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. 

8. EVENEMENTEN – VRAAG VAN VZW NORTH SIDE OM HET EVENEMENT “11 YEAR ON THE ROAD” TE ORGANISEREN IN 
CC DE BRUG OP 23 NOVEMBER 2019 - GOEDKEURING EVENEMENT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan North Side vzw om het evenement “11 year on the 
road” te organiseren in CC De Brug op 23 november 2019.  
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

9. EVENEMENTEN – VRAAG VAN SINT-LAURENS OM HET EVENEMENT “LICHTJESSTOET” TE ORGANISEREN OP 23 
NOVEMBER 2019 – GOEDKEURING EVENEMENT  

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Vrije Basisschool Sint-Laurens om het evenement 
“lichtjesstoet” te organiseren in op 23 november 2019 te Zelzate.  
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

10. EVENEMENTEN – VRAAG VAN GEMEENTELIJKE FEESTCOMMISSIE OM HET EVENEMENT “INTOCHT SINTERKLAAS” TE 
ORGANISEREN OP 30 NOVEMBER 

a. Goedkeuring evenement  
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de gemeentelijke feestcommissie om het evenement 
“intocht Sinterklaas” te organiseren op zaterdag 30 november 2019.  
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. MOB - Tijdelijk politiereglement inzake de intocht en verwelkoming van Sinterklaas op 30 november 2019 
Een STILSTAAN EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd: 
- langsheen de oever aan de Havenlaan rechtover de Bed and Breakfast “Tolkantoor” op zaterdag 30 november 2019 vanaf 

12:00u tot en met 15:00u; 
- langsheen de voorzijde van het gemeentehuis op zaterdag 30 november 2019 vanaf 12:00u tot en met 18:00u. 
Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord vermeldende 
bovenstaande periodes. 
Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD zal worden ingevoerd: 
- in de Havenlaan laatste doodlopend stuk vanaf de verbindingsweg komende van de Polderstraat op zaterdag 

30 november 2019 vanaf 12:00u tot en met 15:00u; 
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een wegafbakening over de volledige breedte van de rijweg voorzien van 
verkeersbord C3 en werkende signalisatielampen: 

- in de Havenlaan laatste doodlopend stuk aan het kruispunt met de verbindingsweg naar de Vredekaai. 
Volgende zones worden VOLLEDIG AFGEBAKEND met hekkens om te verhinderen dat spelende kinderen en jongelui 
ongecontroleerd de zone zouden verlaten: 

- langsheen de oever aan de Havenlaan rechtover de Bed and Breakfast “Tolkantoor”, om te verhinderen dat 
kinderen in het water zouden terecht komen; 

- langsheen de langse oprijstrook voor het gemeentehuis volgens de bloembakken, om te verhinderen dat kinderen 
op het fietspad en de rijweg van de gewestweg R4 zouden belanden. 



De zones worden op de uiterste hoeken langs de zijde van de openbare weg aangeduid met een werfsignalisatie type Ia 
(ruiters rood-wit), goed werkende flitslampen en verkeersborden D1c - D1d. 
Ten allen tijde dient de DOORGANG VOOR DE HULPDIENSTEN op de rijweg gevrijwaard te worden. De gebouwen en 
woningen langsheen het evenement dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 
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. 

11. EVENEMENTEN – VRAAG VAN MVC DE TERRASRIJDERS OM HET EVENEMENT “SOUPER” TE ORGANISEREN IN REFTER 
DE KREKEL OP 30 NOVEMBER  

a. Goedkeuring evenement  
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan MVC De Terrasrijders om het evenement “souper” te 
organiseren in de refter van De Krekel op zaterdag 30 november 2019.  
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. Milieu - goedkeuren afwijking geluidsnorm tot 90 db(a)laeq,15min aangevraagd door MVC De Terrasrijders voor het 
evenement “souper” in de refter van De Krekel, Emiel Caluslaan 9 op 30 november 2019 - ag2019.89 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan MVC De Terrasrijders een afwijking toe te staan zodat de 
geluidsnorm tot 90 dB(A)LAeq,15min kan overschreden worden op 30 november 2019 op het evenement “Souper”  in de refter 
van de Krekel, Emiel Caluslaan 9, 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 zaterdagnacht 30 november 2019 (tot 3.00) bepaalt 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 
3.00 uur volledige stilte is. 
De buurtbewoners worden voorafgaandelijk geïnformeerd van dit evenement en van de mogelijke overlast die het teweeg 
zou kunnen brengen. 

12. VRAAG VAN OSCARE VZW OM FINANCIËLE STEUN EN OM ROOKMELDERS TE VERKOPEN  
Het college van burgemeester en schepenen draagt de inspanningen van vzw Oscare een warm hart toe, maar wenst geen 
steun te schenken aan vzw Oscare om budgettaire redenen , alsook niet deel te nemen aan het verkoopsproject van 
rookmelders, omdat het bestuur de intentie heeft om een samenwerking op te starten met de brandweerzone. 

13. COMMUNICATIE – ONDERSTEUNING CAMPAGNE DAMIAANACTIE (JANUARI 2020) 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de Damiaanactie om een verkoop / collecte te 
organiseren op 24, 25 en 26 januari 2020 (formulier in te vullen en terug te sturen via de communicatiedienst).  
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het publiceren van een korte aankondiging op de 
gemeentelijke infopagina (reclameblad) en een uitgebreidere tekst (zie modeltekst in bijlage 3)op de gemeentelijke website, 
alsook om een 10-tal affiches uit te hangen in openbare gebouwen. 

14. COMMUNICATIE - STAGEWEEK IN DECEMBER VOOR STUDENTE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de burgemeester om een studente 
communicatiewetenschappen een stage te laten doen op de gemeentelijke communicatiedienst in de week van 16 
december tot en met 20 december 2019. Zij zal er werken rond het thema “evaluatie website en mogelijke verbeteringen 
eraan”.  

15. COMMUNICATIE - PERSBERICHT: GRATIS BEDELING STROOIZOUT IN NOVEMBER 

Punt werd van de agenda gehaald wegens geen bevoegdheid van het college. 

16. PERSONEEL - AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS CONTRACTUEEL INFORMATIECONSULENT VOOR ONBEPAALDE DUUR 
NIVEAU B1-B3 – SAMENSTELLING SELECTIECOMMISSIE 



De selectiecommissie voor de aanwerving van een voltijds contractueel informatieconsulent voor onbepaalde duur op 
niveau B1-B3 met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar wordt als volgt samengesteld: 
- algemeen directeur gemeentebestuur Zelzate 
- algemeen directeur gemeentebestuur Wachtebeke 
- algemeen directeur gemeentebestuur Assenede 
Het college van burgemeester en schepenen laat de aanduiding van de voorzitter en de secretaris van de selectiecommissie 
over aan de leden van de selectiecommissie die in hun midden een voorzitter en secretaris zullen aanduiden. 

17. PERSONEEL - AFDELING WELZIJN - AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS STATUTAIR AFDELINGSHOOFD WELZIJN NIVEAU 
A1-A3 – SAMENSTELLING SELECTIECOMMISSIE 

De selectiecommissie voor de aanwerving van een voltijds statutair afdelingshoofd welzijn op niveau A1–A3 met aanleg van 
een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt als volgt samengesteld: 
- algemeen directeur gemeentebestuur Zelzate 
- algemeen directeur stad en OCMW Aalst 
- clustermanager welzijn stad en OCMW Sint-Niklaas 
- beleidsmedewerker samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 
Het college van burgemeester en schepenen laat de aanduiding van de voorzitter en de secretaris van de selectiecommissie 
over aan de leden van de selectiecommissie die in hun midden een voorzitter en secretaris zullen aanduiden. 

18. PERSONEEL - VERLENGING TIJDELIJKE AANSTELLING VOLTIJDS (38/38) TECHNISCH BEAMBTE MET LOGISTIEK ALLROUND 
TAKENPAKKET - NIVEAU E1-E3  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanstelling van XXX, als voltijds (38/38) logistiek technisch 
beambte niveau E1-E3 tijdelijk te verlengen met 6 maanden voor de periode van 25 december 2019 tot en met 24 juni 2020.  
Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

19. PERSONEEL - VERLENGING TIJDELIJKE CONTRACTUELE AANSTELLING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ALGEMEEN 
SECRETARIAAT NIVEAU B1-B3 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de verlenging van de tijdelijke voltijdse (38/38) contractuele 
aanstelling van XXX als administratief medewerker algemeen secretariaat (niveau B1-B3) voor de periode met ingang van 1 
januari 2020 tot en met 31 januari 2020. 
Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

20. PERSONEEL - TIJDELIJKE UITBREIDING PRESTATIEBREUK VAN DEELTIJDS TECHNISCH BEAMBTE LOGISTIEK/ 
SCHOONMAAK  

De prestatiebreuk van XXXX als deeltijds (28/38) technisch beambte logistiek/schoonmaak niveau E1-E3 voor onbepaalde 
duur wordt tijdelijk uitgebreid naar 30u/week (30/38) vanaf 18 november 2019 tot en met 31 januari 2020 via een bijlage 
aan de arbeidsovereenkomst. 
Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

21. MILIEU – OMGEVINGSCONTRACT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN  
Het college van burgemeester en schepenen keurt het ondertekenen van het omgevingscontract van de provincie Oost-
Vlaanderen principieel goed. 
Deze collegebeslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

22. MILIEU – PROJECT MER VOOR DE UITBREIDING VAN PRODUCTIECAPACITEIT VAN RAIN CARBON TE ZELZATE 
Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies betreffende de project-MER en scoping PR-
MER 3231 voor de uitbreiding van productiecapaciteit van Rain Carbon bvba te Zelzate. 
Volgende voorwaarden worden opgelegd: 
− De milderende maatregelen opgenomen in de studie dienen verder uitgewerkt en toegepast te worden, continu 

onderzoek naar verbetering is hierbij noodzakelijk; 
− Er dient extra aandacht te zijn om geurhinder en overschrijding van de geluidsnormen te vermijden; 
− De kwaliteit van de omgeving dient gewaarborgd te blijven. 

23. MILIEU - AANVRAAG SUBSIDIERING AFVALCONTAINERS EVENEMENTEN 
Het college van burgemeester en schepenen beslist bovenstaande subsidiebedragen uit te betalen onder artikelnummer 
030999/ beleidsitem 6493000 van 2019. De financiële dienst wordt opdracht gegeven om tot uitbetaling over te gaan. 

Aanvrager evenement Factuur bedrag 
percentage 
sorteer gedrag Uit te betalen 

t Vette Gès buurtcomité openstraatjesdag 22 
september 2019 

18,15 euro 50 % 9,07 euro 

SP.A Mosselsouper 42,35 euro 0,5 21,18 euro 

24. JEUGD – PRINCIPIËLE GOEDKEURING VAN DE OPRICHTING PROJECTVERENIGING MEETJESMAN 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontbinding en vereffening van de ‘Regionale jeugddienst 
Meetjesland’. 
Oprichting van de projectvereniging ‘Meetjesman’ zal geagendeerd worden op de gemeenteraad d.d. 25 november 2019. 
Er zal jaarlijks een budget van 3.500 euro voorzien worden in de meerjarenplanning voor de toetreding bij projectvereniging 
‘Meetjesman’. 



Na eventuele goedkeuring zal de gemeenteraad d.d. 25 november 2019 twee leden aanduiden die de komende 6 jaar zullen 
zetelen in de Raad van Bestuur van de projectvereniging ‘Meetjesman’. 

25. SPORTDIENST –INVOEREN VAN EEN LOGO VOOR DE SPORTDIENST 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgend logo voor de sportdienst te gebruiken in elke 
communicatievorm, naast het logo van de gemeente Zelzate: 

 
26. SPORTDIENST – OVERZICHT SPORTLESGEVERS EN SPORTMONITOREN 2019 – AANVULLING COLLEGE 28/02/2019 
Het college gaat akkoord met de aanstelling van XXXXX als vrijwilliger voor het geven van de sportlessen seniorengym in het 
sportseizoen 2019.  
De vergoeding van 30 euro/dag wordt toegerekend op beleidsitem 074099 artikelnummer 6206000, “bezoldigingen ander 
niet vastbenoemd personeel”. 

27. SPORT – AANVRAAG VISWEDSTRIJDEN MONDIAL OP DE VISVIJVER PARK ‘OPGEVULD KANAAL’ OP ZONDAG 1 
DECEMBER EN OP ZONDAG 15 DECEMBER 2019 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan café Mondial om viswedstrijden te organiseren op 1 en 
15 december 2019. 
Het politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver te Zelzate dient gevolgd te worden. 
De deelnemers aan de viswedstrijden betalen via de organisator 2 euro per wedstrijd aan de gemeente. 

28. SPORT – AANVRAAG VAN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ DOOR VRIENDSCHAP STERK OM TOELATING VOOR HET 
ORGANISEREN VAN EEN HANDBOOGTORNOOI 

Geeft toestemming voor gratis gebruik van de Sportzaal in sportcomplex Eurohal op vrijdag 8 januari 2021 vanaf 20u tot en 
met zondag 11 januari 2021 tot 16u in het kader van het internationale handboogschieten op doel tornooi georganiseerd 
door Door Vriendschap Sterk, en naar de toekomst toe jaarlijks op nader te bepalen data begin januari. 
Deelnemers en organisatoren houden zich aan het huishoudelijk reglement.  
Andere gebruikers worden tijdig verwittigd door de sportdienst. 
De organisator sluit een verzekering af voor deze activiteit en legt een bewijs van verzekering voor bij de ondertekening van 
het contract met Farys. 
De factuur van Farys van 247 euro inclusief BTW wordt ten laste genomen door gemeentebestuur Zelzate. 

29. TOETREDEN TOT VERSCHILLENDE RAAMCONTRACTEN VIA DE DIENSTEN VAN FARYS ‘CREAT AANKOOPCENTRALE’. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het toetreden tot volgende raamcontracten via Farys ‘Creat 
aankoopcentrale’: 

- aankoop van schoonmaakproducten bij firma De Bruycker – Van Lierop bvba (Salubris), Léon Bekaertlaan 32 te 
9880 Aalter 

- aankoop van poetsmachines bij firma Hako Belgium nv, Industrieweg 27 te 9420 Erpe-Mere 
- aankoop van wegsignalisatie bij firma VVS nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt 
- aanbrengen van wegmarkeringen bij firma De Groote Gaston Ambachtsweg 19, 9820 Merelbeke 
- aankoop van elektrisch materiaal bij firma CEBEO, New-Orleansstraat 10, 9000 Gent 
- dienstverlening studiebureaus voor bouwkundige projecten via een cascadesysteem (zie bijgevoegde nota) 
- dienstverlening studiebureaus voor omgevingsaanleg via een cascadesysteem (zie bijgevoegde nota) 

De technische dienst krijgt de opdracht toe te treden tot de raamovereenkomsten. 
Voor de afname van de raamcontracten is telkens goedkeuring vereist door het college van burgemeester en schepenen en 
visum moet aangevraagd worden indien nodig.  

30. VRIJGEVEN LAATSTE DEEL SUBSIDIE 2019 GEMEENTELIJK FEESTCOMITÉ  
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het vrijgeven van een budget van € 12.650 voor de 
organisatie van de intrede van de sint op zaterdag 30 november 2019 en de kersthappening op zaterdag 21 december 2019.  
Aan de financieel directeur wordt de opdracht gegeven om het bedrag van € 12.650 te storten op rekening BE38 0011 2950 
4372 van het gemeentelijk feestcomité Zelzate. 

31. AANVRAAG VAN BVBA DE HARLEKIJN VOOR TIJDELIJKE AFTAKKING VAN ELEKTRICITEIT AAN EUROHAL VOOR DE WERF 
TE OOSTKADE 23 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag van bvba De Harlekijn, Pontstraat 7 te 9031 
Drongen betreffende een tijdelijke elektrische aansluiting via de marktkast op de gevel van de Eurohall, met uitzondering 
van de data voor de verplaatste markten tijden de paas- en augustuskermis. 
Het verbruik wordt gefactureerd aan bvba De Harlekijn. 

32. TECHNISCHE DIENST - GRATIS BEDELING STROOIZOUT 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om conform de afspraken in het bestuursakkoord jaarlijks een gratis 
bedeling van strooizout aan de Zelzaatse gezinnen te organiseren, waarbij elk gezin recht heeft op 1 zak zout van 10 kg. 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om de aankoop van de nodige zakken zout van 10 kg te organiseren 
via het raamcontract “strooizout” via Farys/TMVW. 



De uitgave zal gefinancierd worden met het krediet voorzien in budget 2019 onder AR 6103513, BI 020000 (voor 
sneeuwopruiming en ijzelbestrijding). 

33. TARIEVEN GEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE EN –VERGOEDING VOOR WATER 
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het intercommunaal voorstel om vanaf 1/1/2020 de maximale 
gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding te hanteren en om deze te berekenen door de bovengemeentelijke 
saneringsbijdrage voor 2019 te vermenigvuldigen met een coëfficiënt dat momenteel decretaal is bepaald op 1,4 en geeft 
opdracht deze beslissing via het antwoordformulier aan Farys/TMVW te bezorgen. 

34. FINANCIËLE DIENST – TERUGVORDERING VAN DE KOST VAN DE FIETS MET TOEBEHOREN DIE WERD AANGEKOCHT TER 
ONDERSTEUNING VAN DE DRUGPREVENTIEMEDEWERKER VAN DRUGPUNT  

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de financiële dienst om de terugvordering voor de aankoop 
van de fiets en toebehoren ten bedrage van 675,94 euro te betalen.  
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur en aan de Lokale Politiezone. 

35. STEDENBOUW – VERZOEK TOT AFWIJKING VAN VERKOOPSVOORWAARDEN ZONNEBLOEMSTRAAT 18 
Dit punt werd uitgesteld. 

36. KMO-SITE SUIKERKAAI- AANSTELLEN ADVOCAAT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om GSJ advocaten, Mechelsesteenweg 27, 2018 Antwerpen aan te 
stellen voor een geraamd bedrag van 3.025 € (incl. BTW).  
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de mail van 5 november 2019 van meester Florsi 
Sebreghts, GSJ-advocaten, en met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget onder 6131010/011999. 

37. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 
1. XXXXX, vroeger ingeschreven op het adres Suikerkaai 81, 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. 22 oktober 2019 voor om betrokkene ambtshalve te 
schrappen uit het bevolkingsregister. 
BESLUIT: Akkoord 

2. XXXXX, vroeger ingeschreven op het adres Knikkerstraat 5, 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. 22 oktober 2019 voor om betrokkene ambtshalve te 
schrappen uit het bevolkingsregister. 
BESLUIT: Akkoord 

3. XXXXX vroeger ingeschreven op het adres Verbroederingslaan 14/0101, 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. 22 oktober 2019 voor om betrokkene ambtshalve te 
schrappen uit het bevolkingsregister. 
BESLUIT: Akkoord 

38. GOEDKEURING NOTULEN  
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de aangepaste notulen van de beraadslagingen van 
het college d.d. 26 september 2019 en de notulen van de beraadslagingen van het college d.d. 23, 25 en 31 oktober 2019.  

39. BETALINGSBEVELEN 
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: Lijst nrs. 2019/115, 
2019/116, 2019/118 

40. TOEGEVOEGD PUNT: TD - AANVRAAG STANDPLAATS OP WEKELIJKSE MARKT TEAM SALSA FOR LIFE 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een eenmalige standplaats voor Team Salsa for Life op de 
wekelijkse markt op 11 november 2019 voor de verkoop van snoepzakjes ten voordele van Stoma Ilco VZW. 
De technische dienst krijgt de opdracht de aanvrager hiervan op de hoogte te brengen. 

41. TOEGEVOEGD PUNT: PROJECT 2019/634 – RENOVATIE TURNZAAL DE KREKEL - GUNNING ARCHITECT 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 5 november 2019, opgesteld door de 
technische dienst. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “Renovatie turnzaal De Krekel” wordt gegund aan Atelier 4, Blekersdijk 33 te 9000 Gent, tegen een 
ereloonpercentage van 15% mits het verkrijgen van een visum. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2019 binnen enveloppe 6, subproject 15, AR 2210000 BI 080000. 

42. TOEGEVOEGD PUNT: COMM – AANKOOP VAN ROOKMELDERS BIJ BRANDWEERZONE EN VERKOOP DOOR GEMEENTE 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aankoop van 200 rookmelders bij de 
brandweerzone. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de communicatiedienst om een praktische uitwerking van 
de verkoop van de rookmelders op te maken voor de collegezitting van 29 november 2019.   

PUNT II     OMGEVING 

1. 



Aanvrager: Anton Sintobin 
Karel D’Aubioul 
Geassocieerde notarissen 
Onteigeningsstraat 3 
9060 Zelzate 

Voorwerp: Splitsing onroerende goederen 
Ligging: Sint-Stevensstraat 37 

2de Afd. Sie B nr. 365/g 
Intern nummer 319/19 

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

2. 
Aanvrager: Bernard Van der Auwermeulen 

Notaris 
Zomerlaan 31/0001 
9930 Lievegem 

Voorwerp: Splitsing onroerende goederen 
Ligging: Patronagestraat 7 

2de Afd. Sie B nr. 792/r 
Intern nummer 320/19 

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 NV Arcelor Mittal Belgium, John Kennedylaan 51, 9000 Gent 
Voorwerp: Uitbreiding jaardebiet lozing riool 10 en bijstelling bijzondere voorwaarden 
De aanvraag omvat: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
Ligging: John Kennedylaan 51, 9000 Gent, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019065650 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/316 

OMGEVING – BEKENDMAKING BESLISSING VAN DE BUURGEMEENTE OVER EEN OMGEVINGSVERGUNNING 
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 24 
oktober 2019 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag NV Arcelor Mittal Belgium, John Kennedylaan 51, 9000 Gent. 
Er wordt geen beroep ingediend. 

4. 
Aanvrager en/of exploitant XXX 
Voorwerp: bouwen van een ééngezinswoning 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Zeestraat 5, 9060 Zelzate, 

ZELZATE 2 AFD, sectie C, ZELZATE 2 AFD, sectie C, nrs 0030 K,0028 F, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019127739 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/301 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXX inzake het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Zeestraat 5, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 
AFD, sectie C, 0030 K en ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0028 F 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:  

• De parkeerplaatsen dienen uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een 
brede voeg. 

• De voorziene groenzone dient voorzien te worden tot op 1 m van de voorgevel. 
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 XXX 
Voorwerp: regularisatie van een afdak 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  



Ligging: Havenlaan 12, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0596 S, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019110247 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/283 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXX inzake de regularisatie van een afdak, gelegen te Havenlaan 12, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, 
sectie B, 0596 S 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. 

6. 
Aanvrager en/of exploitant XXX 
Voorwerp: Regularisatie van een garage 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Onteigeningsstraat 31, 9060 Zelzate, 

ZELZATE 2 AFD, sectie C, 291 B  3, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019120402 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/291 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXXXX inzake de regularisatie van een garage, gelegen te Onteigeningsstraat 31, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als 
ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0291 B  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: /// 
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 XXXX 
Voorwerp: Slopen van een woning en bouwen van nieuwe zorgwoning 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Leegstraat 193, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 2 AFD, sectie B, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0986 M,0986 E, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019101205 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/276 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXX inzake het slopen van een woning en bouwen van nieuwe zorgwoning, gelegen te Leegstraat 193, 9060 Zelzate 
Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0986 M en ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0986 E 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; 
• verhardingen maken geen deel uit van aanvragen en dienen bijgevolg afzonderlijk te worden aangevraagd. 

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 en/of exploitant Mti Rpd, Karnemelkstraat 12, 9060 Zelzate 

Multitask Industries Europe, Karnemelkstraat 12, 9060 Zelzate 



Voorwerp: Hernieuwing en uitbreiding kantoorcontainers  
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten  
Ligging: Karnemelkstraat 16, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0430 P  2, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019037657 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/262 

De aanvraag ingediend door MTI RPD, Karnemelkstraat 12, 9060 Zelzate en MULTITASK INDUSTRIES EUROPE, 
Karnemelkstraat 12, 9060 Zelzate inzake het hernieuwing en uitbreiding kantoorcontainers, gelegen te Karnemelkstraat 16, 
9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0430 P  2 wordt bijgevolg voorwaardelijk verleend voor wat 
betreft de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en geweigerd voor wat de regularisatie 
van de stedenbouwkundige handelingen betreft.  
De volgende voorwaarden worden opgelegd 
a. de regularisatie van de tuinberging en kantoorgebouwen aan de linker zijgevel worden uit de vergunning gesloten 
b. Het hemelwater wordt niet opgevangen, en dus ook niet gerecupereerd. Een nuttige toepassing voor het hergebruik van 

regenwater moet onderzocht worden. 
c. Het plaatsen van fotovoltaïsche panelen of zonneboiler of warmtepomp of dergelijke kan energiebesparing leveren 
d. aanleg van groenbuffer in streekeigen soorten 
e. de aanpassingen op openbaar domein zijn ten laste van de exploitant 
f. de voorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum (Oost-Vlaanderen) d.d. 22 oktober 2019 

dienen gevolgd te worden in zoverre deze betrekking hebben op de reeds vergunde constructies. 

TOEGEVOEGD PUNT. 
Aanvrager en/of exploitant Green Properties, Adolf Baeyensstraat 127A, 9040 Gent 
Voorwerp: Het bouwen van een meergezinswoning met 6 entiteiten – principebeslissing 

verhouding éénslaapkamerappartementen 
Ligging: Veldbrugstraat 40, 9060 Zelzate, 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0551 L,0551 R, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019089808 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/265 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het project niet aanvaardbaar is in de huidige verhouding van de helft 
éénslaapkamerappartementen in een project van 6 wooneenheden. Een aangepast voorstel met maximaal 2 op 6 of 1 op 5 
appartementen, kan wel in overweging genomen worden. 

PUNT III KENNISGEVINGEN  
1. Brief van IDM betreffende verslag van de raad van bestuur van 25 september 2019  
2. Brief van IDM betreffende verslag van de buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2019  
3. Brief van IDM betreffende het verslag van de raad van bestuur van 23 oktober 2019  
4. Brief van IDM dd. 30 oktober 2019 betreffende raamovereenkomst voor het opruimen van asbest op openbaar domein 

in het werkingsgebied van IDM 
5. Brief van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent dd. 23 oktober 2019 betreffende gemeente 

Zelzate / XXXX, kennisgeving beslissing  
6. Brief van advocatenkantoor Luc Van den Bossche – Eva Bral dd. 29 oktober 2019 betreffende gemeente Zelzate / XXXX, 

tussenvonnis  
7. Brief van medisch expert, dd. 30 oktober 2019 betreffende staat van ereloon en kosten voor deskundig onderzoek in de 

zaak XXX/Gemeente Zelzate zoals begroot door de Arbeidsrechtbank van Gent, Afdeling Gent op 21 oktober 2019  
8. Brief van de Federale Overheidsdienst Financien dd. 25 oktober 2019 betreffende gemeentefiscaliteit – herraming van 

het begrotingsjaar 2019  
9. Brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, dienst 

Rijksregister en eID dd. 22 oktober 2019 betreffende uitrol van de nieuwe eID en Kids-ID  
10. Brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, dienst 

Verkiezingen dd. 22 oktober 2019 betreffende elektronisch stemsysteem  
11. Verslag en beknopt overzicht van de beslissingen van de Raad van Bestuur van Veneco van 24 september 2019 
12. Mail van XXXX dd. 31 oktober 2019 betreffende voorstelling van het schoonmaakbedrijf SHN Clean; 
13. Uitnodiging tot het tweede fietsparkeercongres op dinsdag 3 december 2019 
14. Uitnodiging om aanwezig te zijn op enkele plechtigheden in de stad Eeklo op maandag 11 november en vrijdag 15 

november 2019;  

Hierop wordt de vergadering gesloten. 
 Dagtekening als boven, 
In opdracht: 
De algemeen directeur, De voorzitter, 
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