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PUNT I  BESLISSINGEN 

1. GOEDKEURING NOTULEN  

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de aangepaste notulen van de beraadslagingen van het 
college d.d. 10 en 16 april 2020. 

2. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

Worden ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt:  

- de heer XXXXXXX, vroeger ingeschreven op het adres Kleine Landeigendomlaan 2/A000 te Zelzate; 

- de heer XXXXXXX, vroeger ingeschreven op het adres Suikerkaai 81 te Zelzate. 

3. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMERS – GOEDKEURING 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers: 

- 24/0001 (gelijkvloers) 

- 24/0101 (eerste verdieping) 

4. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMES – GOEDKEURING 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgend huisnummer: Koningin Astridlaan 35.  

5. DIGITALE BETALINGEN IN DE BIBLIOTHEEK 

Het college van burgemeester en schepenen gunt het uitvoeren van digitale betalingen via Payconiq aan Belfius tegen 7,26 
eurocent per verrichting. 

6. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nrs. 2020/82, 
2020/83, 2020/84 

7. MILIEU – GELUIDSSTUDIE VIA TREKKINGSRECHTEN VAN HET OMGEVINGSCONTRACT MET DE PROVINCIE OOST-
VLAANDEREN  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op volgende locaties een geluidsmeting te laten uitvoeren om de 
overlast die ontstaat door het verkeer in kaart te kunnen brengen:  

− ter hoogte van de Leegstraat (1 meetpost) 

− ter hoogte van de Zonnebloemstraat (1 meetpost)  

− ter hoogte de Heidelaan (1 meetpost) 

Goedkeuring wordt verleend aan de offerte van Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, Godshuizenlaan 95, 9000 Gent voor 
een 5-daagse meetcampagne ter hoogte van de 3 meetpunten (Heidelaan, Leegtestraat en Zonnebloemstraat) ten bedrage van 
1955,30 euro.  

Hiervoor dient 1500 euro trekkingsrecht te worden aangekocht.  

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 op BI 039000 en AR 6494000.  

8. MOB - TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT INZAKE HET OPSCHORTEN VAN DE VERKEERSMAATREGELEN VOOR DE WEKELIJKSE 
MAANDAGMARKT WEGENS DE CORONA-MAATREGELEN 2020 

Zolang de specifieke maatregelen en richtlijnen inzake de bestrijding van de verspreiding van het corona-virus niet worden 
aangepast en dus het niet toegelaten is om een openbare markt in zijn volle inhoud (‘textiel- en vleesmarkt’) te organiseren, 
worden de verkeersmaatregelen van het artikel 8 van het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer opgeschort en 
niet in praktijk uitgevoerd. 

Gedurende die periode wordt de vaste bebording aangaande de wekelijkse openbare markt hieraan aangepast. 

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 diensten van Openbare Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen; 

- de dienst communicatie; 

- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

9. MOB - VERVOERREGIO GENT - OPENBAAR VERVOERSPLAN DE LIJN KORTE TERMIJJN 2021 - VOORLOPIGE VASTSTELLING 

Het college van burgemeester en schepenen kan akkoord gaan met de inhoud en positief advies geven over de voorlopige 
vaststelling van het door de Vervoerregio Gent voorgestelde Openbaar Vervoersplan van De Lijn, welk het kernnet (streek- + 
stadsnet), het aanvullend net (streeknet) en de ‘Vervoer Op Maat’-maatregelen beschrijft voor de korte termijn, op voorwaarde 
dat het college van burgemeester en schepenen nog op de hoogte wordt gesteld van het resultaat van de besloten 
onderzoeksvragen van het consultatiemoment van 26 maart 2020. 

De Vervoerregio Gent wordt in kennis gesteld  van deze beslissing. 

10. ONDERWIJS – BESTELLEN VAN LEER- EN WERKBOEKEN VAN DIVERSE UITGEVERIJEN BIJ STANDAARD BOEKHANDEL 
ZELZATE VOOR SCHOOLJAAR 2020 - 2021_  

Het college verleent goedkeuring aan de gemeentelijke basisschool De Krekel tot het bestellen van de leer- en werkboeken bij 
Standaard Boekhandel Zelzate voor het schooljaar 2020-2021.  

De raming van de uitgave bedraagt € 15.400 incl. BTW. Deze uitgave is voorzien in het budget van 2020 van AR 6141002, 
beleidsitem 080000 van de dienst exploitatie. 

11. ONDERWIJS – OVEREENKOMST BETREFFENDE SCHOLENGEMEENSCHAP MEETJESLAND 2020-2026 EN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP BETREFFENDE DE WERKING VAN HET BEHEERSCOMITÉ – PRINCIPIËLE 
GOEDKEURING  

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het voorstel om de huidige scholengemeenschap 
zonder GBS De Kruipuit verder te zetten in de periode 2020 t.e.m. 2026.  

De overeenkomst voor de scholengemeenschap 2020-2026 in de vorm van een interbestuurlijk samenwerkingsverband en het 
huishoudelijke reglement voor de scholengemeenschap dat de werking van het beheerscomité regelt, zullen ter goedkeuring 
worden voorgelegd op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad en aan het ABOC. 

12. ONDERWIJS – ONTWERP VAN ARBEIDSREGLEMENT VOOR HET PERSONEEL VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP 
MEETJESLAND – PRINCIPIËLE GOEDKEURING  

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het ontwerp van arbeidsreglement voor het personeel 
van de scholengemeenschap Meetjesland. 

Het arbeidsreglement zal ter goedkeuring in de eerstvolgende zitting aan de gemeenteraad en aan het ABOC op 14 mei 2020 
worden voorgelegd. 

13. PERSONEEL 

a) Openstelling en tijdelijke aanstelling van 1 halftijds (19/38) technisch beambte schoonmaak/logistiek niveau E1-E3 uit de 
lopende wervingsreserve. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de tijdelijke aanstelling via de gemeenschappelijke wervingsreserve 
voor gemeente en OCMW voor betrekkingen van technisch beambte schoonmaak/logistiek op niveau E1-E3, in zowel 
contractueel en als in statutair dienstverband voor de duur van 2 jaar, van: 

− mevrouw XXXX, als tijdelijk  halftijds (19/38) technisch beambte schoonmaak/logistiek niveau E1-E3 voor de periode van 26 
mei 2020 tot en met 30 juni 2020. 

Vanaf 1 juli 2020 is XXX aangesteld bij het OCMW als halftijds (19/38) statutair technisch beambte schoonmaak/logistiek niveau 
E1-E3 op proef. 

Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financieel directeur. 

b) Openstelling en aanstelling van 2 halftijds (19/38) technisch beambten schoonmaak niveau E1-E3 voor onbepaalde duur 
uit de lopende wervingsreserve  

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de openstelling en aanstelling van 2 halftijds (19/38) technische 
beambten schoonmaak niveau E1-E3 voor onbepaalde duur uit gemeenschappelijke wervingsreserve voor gemeente en OCMW 
voor betrekkingen van technisch beambte schoonmaak/logistiek op niveau E1-E3 in zowel contractueel en als in statutair 
dienstverband.  

Op basis van de bekomen stemuitslag worden: 

− mevrouw XXX 

− mevrouw XXX 

aangesteld als halftijds (19/38) contractueel technisch beambte schoonmaak/ logistiek niveau E1-E3 voor onbepaalde duur vanaf 
1 juli 2020. 

Betrokkenen zullen worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financieel directeur. 

 

 



c) Openstelling en aanstelling van 3 tijdelijke halftijds (19/38) technisch beambten schoonmaak niveau E1-E3 met een 
vervangingscontract uit de lopende wervingsreserve  

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de tijdelijke aanstelling via de gemeenschappelijke wervingsreserve 
voor gemeente en OCMW voor betrekkingen van technisch beambte schoonmaak/logistiek op niveau E1-E3, in zowel 
contractueel en als in statutair dienstverband voor de duur van 2 jaar, van: 

− mevrouw XXX als deeltijds (28/38) technisch beambte schoonmaak/logistiek niveau E1-E3 met een vervangingscontract 
voor de duur van de afwezigheid wegens ziekte van mevrouw XXX met ingang van 1 september 2020. 

− mevrouw XXX als deeltijds (26/38) technisch beambte schoonmaak/logistiek voor de duur van de afwezigheid wegens ziekte 
van mevrouw XX met ingang van 1 juli 2020. 

− mevrouw XXX als halftijds (19/38) technisch beambte schoonmaak/logistiek voor de duur van de afwezigheid wegens ziekte 
van mevrouw XX met ingang van 1 juli 2020. 

Betrokkenen zullen worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

De tijdelijk aangestelde personeelsleden in een vervangingscontract behouden hun plaats op de gemeenschappelijke 
wervingsreserve voor gemeente en OCMW voor betrekkingen van technisch beambte schoonmaak/logistiek op niveau E1-E3 in 
zowel contractueel en als in statutair dienstverband voor de duur van 2 jaar:  

 Naam Adres Woonplaats 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Deze wervingsreserve is geldig voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 januari 2022 en kan nadien nog verlengd 
worden. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financieel directeur. 

14. SPORT – AANVRAAG UITSTAPPEN SPORTKAMPEN  

Voorstelling uitstappen per kamp: 

 WEEK AANTAL 
DAGEN 

THEMA TRANSPORT ACTIVITEIT 

24/2 – 28/2 5 CARNAVAL Moni’s + sportdienst eigen 
wagen 

Kindercarnvaval Assenede 

1/7 – 3/7 3 AVONTURENKAMP Te voet Kloosterbos 

6/7 – 10/7 5 TOUR DE FRANCE Moni’s + sportdienst + ouders BMX-initiatie (omni) + 
fietsparcours 

(multi)Blaarmeersen 

13/7 – 17/7 5 REIS ROND DE 
WERELD 

Moni’s + sportdienst + ouders Puyenbroeck 

20/7 – 24/7 4 OLYMPISCHE SPELEN Fiets + te voet Atletiekclub, judoclub, 
tennisclub 

17/8 – 21/8 5 WATER Bus Zee Groede 

24/8 – 28/8 5 CIRCUS Bus De Sierk Vosseslag 

2/11 – 6/11 5 COOL SPORT GAMES Te voet Lu-wall  

 

CARNAVAL 
(40)  

AVONTUUR 
(40)  

TOUR 
(40)  REIS (40)  

24 rode neuzen 60 materiaal 170 BMX 50 wereldbollen 

15 maskers     26 spel 50 ander materiaal 

80 drankje 300 zaal   fietshuur     

500 zaal     40 drankje fietocht 427 huur zaal 

70 zwemmen 1780 moni's     70 zwemmen 

1780 moni's     427 huur zaal 1780 moni's 

        70 zwemmen     

        1780 moni's     

                

2469   2140   2513   2377   

OLYMPICS 
(40)  WATER (40)  

CIRCUS 
(40)  

COOL 
SPORTS 

(40)  

70 materiaal 450 bus 450 bus 400 LU-wall 

400 huur zaal 80 drankje 400 De Sierk 500 huur zaal 



70 zwemmen 427 huur zaal 58 huur materiaal 70 zwemmen 

1780 moni's 70 zwemmen 427 huur zaal 1780 moni's 

    1780 moni's 70 zwemmen     

        1780 moni's     

                

                

                

2320   2807   3185   2750 20563 

  IN ZAAL ZWEMMEN      

Krokus 2600 500 70    20563 UIT 

Avontuur 1560 300 70    19240 IN 

Tour 2600 427 70    -1323   

Reis 2600 427 70      

Olympics 2080 400 70      

Water 2600 427 70      

Circus 2600 427 70      

Cool sports 2600 500 70      

  19240 3408 560 3968    

        1323    

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om bovenvermelde uitstappen uit te werken en de nodige 
reservaties hiervoor te doen. 

15. SPORT – ORGANISATIE DAUWTOCHT MET SNEUKELONTBIJT OP ZONDAG 11 OKTOBER 2020 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de sportdienst om de dauwtocht met sneukelontbijt op 
zondag 11 oktober 2020 te organiseren. 

16. SPORT – ORGANISATIE APEROZWEMMEN OP ZONDAG 18 OKTOBER 2020 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de sportdienst om het aperozwemmen op zondag 18 
oktober 2020 te organiseren. 

17. SPORT – EXTRA VISWEDSTRIJDEN HET LOZE VISSERTJE OP DE VISVIJVER PARK ‘OPGEVULD KANAAL’ 

Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële toestemming aan hengelclub Het Loze Vissertje om op de volgende 
data competietiewedstrijden te organiseren op de visvijver van het park ‘Opgevuld Kanaal’:  

- zaterdag 9 mei 2020 (?) 

- zondag 24 mei 2020  

- zondag 7 juni 2020  

- zondag 21 juni 2020  

- zondag 5 juli 2020  

- zondag 26 juli 2020  

- zondag 16 augustus 2020  

- zondag 30 augustus 2020  

- zaterdag 5 september 2020  

- zondag 13 september 2020  

- zondag 20 september 2020  

- zondag 27 september 2020  

- zaterdag 4 oktober 2020  

In een eerstvolgende zitting van de gemeenteraad zullen een aanpassing van artikel 10 van het politiereglement betreffende het 
hengelen op de gemeentelijke visvijver zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2019 en een 
samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Zelzate en hengelclub Het Loze Vissertje ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 

18. SPORT EVENEMENTENWEEKEND (EK-DAG EN SPEL-ZONDER-GRENZEN) ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 JUNI 2021  

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de sportdienst om het evenementenweekend met op 
zaterdag 12 juni 2021 de EK-dag en op zondag 13 juni 2021 het Spel zonder grenzen in het park Opgevuld kanaal te organiseren.  

Leveranciers van attracties en dranken worden gekozen op basis van bovenvermelde prijzen en na vergelijking van 3 aanbieders. 

Het verplaatsen van beide activiteiten naar 2020 wordt zo snel als mogelijk bekend gemaakt via de sociale media.  

Vanaf december 2020 gebeurt publiciteit via de gebruikelijke kanalen. Hiervoor worden 2000 flyers besteld. 

Sportdienst Zelzate staat in voor de verdere coördinatie, promotie en opvolging van de activiteiten. 



Logistieke ondersteuning gebeurt door de gemeentelijke technische dienst. 

19. KNOTTEN VAN KNOTWILGEN ACHTERZIJDE WONINGEN SINT-STEVENSSTRAAT – POLDER VAN MOERVAART EN ZUIDLEDE 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag van Polderbestuur van Moervaart en Zuidlede 
betreffende knotten van Knotwilgen aan de achterzijde van de woningen van de Sint-Stevensstraat. 

20. PROJECT 2016/471 – MAAIEN VAN WEGBERMEN 2016 - PERCEEL 2 (LOT 2- TE MAAIEN DEEL VANAF 15 SEPTEMBER) - 
GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 1 - EINDSTAAT 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindstaat van ALGEMENE ONDERNEMINGEN ALPLANT NV, Ciamberlanidreef 19, Bus 3 te 
9120 Beveren-Waas voor de opdracht “Maaien van wegbermen 2016 - perceel 2 (lot 2- te maaien deel vanaf 15 september)”, 
waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op € 6.524,31 excl. btw of € 7.894,42 incl. 21% btw en waarvan nog € 6.524,31 excl. btw 
of € 7.894,42 incl. 21% btw (€ 1.370,11 Btw medecontractant) moet betaald worden. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2016 beleidsdomein omgeving 020000/6103510. 

De factuur en de eindstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

21. PROJECT 2020/681 – AANKOOP POTGROND - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/681 en de raming voor de opdracht “aankoop potgrond”, opgesteld 
door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 2.066,12 excl. btw of € 2.500,00 incl. 21% btw. 

Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2020/681 en de raming voor deze opdracht. De raming 
bedraagt € 2.066,12 excl. btw of € 2.500,00 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 april 2020, 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 de economisch meest voordelige bieder, zijnde Greentraders, Veldeken 44 bus 2 te 9240 Zele, 
tegen het nagerekende offertebedrag van € 1.960,00 excl. btw of € 2.371,60 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in budget 2020 
068000/6139999. 

22. PROJECT 2020/682 – AANKOOP ÉÉNJARIGE PLANTEN  - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/682 en de raming voor de opdracht “aankoop éénjarige planten ”, 
opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 4.500,00 excl. btw of € 5.445,00 incl. 21% 
btw. 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 april 2020, 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 de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Groendecor, Rijkswachtlaan 9 te 9060 Zelzate, tegen het nagerekende offertebedrag van € 3.600,00 excl. btw of 
€ 4.356,00 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020/682. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget exploitatie 2020 met kenmerken 068000/6001011. 

23. TOEGEVOEGD PUNT:  GROEPSAANKOOP MONDMASKERS IN KADER VAN EXITSTRATEGIE CORONA 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan te sluiten bij de groepsaankoop door 5 Meetjeslandse gemeenten 
(Eeklo als contact/coördinatie + Kaprijke + Sint-Laureins + Assenede + Wachtebeke) van herbruikbare textielmondmaskers. 
Prijs/mondmasker: 1,50 euro excl. 6% btw. 

Elke inwoner van Zelzate (ongeacht welke leeftijd) en elk personeelslid van het gemeente- en OCMW-bestuur zullen een 
mondmasker ontvangen. Er worden 13.500 mondmaskers besteld. 

De volgende procedure wordt gevolgd: 

- Verdeling van de mondmaskers door de geregistreerde vrijwilligers bij elk gezin of alleenstaande; 

- De dienst burgerzaken krijgt opdracht om een lijst met etiketten vanuit het bevolkingsregister te trekken. De lijst zal enkel 
gebruikt worden tijdens de coronacrisis om alle Zelzaaste inwoners te bereiken en mondmaskers aan te bieden. 

Gemeentepersoneel zal de etiketten (met adressen en aantal bewoners per huisnummer) op de enveloppen kleven; 

- Na de voorziene levering (15 mei 2020 is vooropgesteld) worden de enveloppen gevuld door gemeentepersoneel (juiste 
aantal maskers, en handleiding met veiligheidsvoorschriften en instructies voor sterilisatie/hergebruik) met inachtname van 
de veiligheidsmaatregelen; 

- De gevulde enveloppen worden aansluitend in Zelzate bedeeld door vrijwilligers. 

- Alle personeelsleden van het gemeente- en OCMW-bestuur krijgen een mondmasker. 

De uitgave voor een bedrag van 21.465,00 euro incl. btw wordt toegerekend op AR: 6001000 – BI: 011999 van het 
exploitatiebudget 2020. De financieel directeur wordt om visum gevraagd. 

 

 



PUNT II  OMGEVING 

1. 

Aanvrager: XX 

Voorwerp: Splitsing onroerende goederen 

Ligging: Suikerkaai 84 
Sie D nr. 568/t 

Intern nummer 324/20 

Uiterste adviesdatum 25/04/2020 

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

 
2.  

Aanvrager en/of 
exploitant 

XX 

Voorwerp: regularisatie vrijstaand bijgebouw 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Onteigeningsstraat 41, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0291 K  3, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019162527 

Gemeentelijk dossiernummer O/2019/343 

ADVIES OVER HET BEROEP INGESTELD TEGEN BESLISSING VAN DE COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

De aanvraag ingediend door XX inzake de regularisatie van een vrijstaand bijgebouw, gelegen te Onteigeningsstraat 41, 9060 
Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0291 K  3 wordt bijgevolg Ongunstig geadviseerd. 

 

3. 

Aanvrager: XX 

Voorwerp: Garagepoort in voorgevel bestaande woning  

Ligging: Westkade 29 
9060 Zelzate 
ZELZATE 1 AFD/ZELZATE, sectie D, nr(s) 0789A  2 

Intern nummer A/vo2020/1292 

Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat het een opwaardering is van het straatbeeld. Hierbij worden de 
praktische en de esthetische argumenten afgewogen waarbij de voorkeur gaat naar een mooie gevel, zonder venster maar met 
sectionale garagepoort. 

Als voorwaarde wordt opgelegd dat de verlaging van het voetpad in overleg met de technische dienst wordt uitgevoerd. De 
technische dienst zal de werken uitvoeren, maar de kosten worden gedragen door de aanvrager. Ook moet er gekeken worden 
of er alternatieven mogelijk zijn.  

 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 

 
In opdracht: 
 
 
 
CHRISTINE COONE BRENT MEULEMAN 
wnd. algemeen directeur burgemeester-voorzitter 


