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PUNT I BESLISSINGEN
1) GOEDKEURING NOTULEN
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het college
d.d. 5 en 12 juni 2020.
2) INRICHTING TROOSTPLEK FERM
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van Ferm voor de inrichting van een
troostplek bij een boom ten noorden van de visvijver.
Artikel 2: - De technische dienst zorgt voor ondersteuning.
3) DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN
De ambtshalve schrappingen worden goedgekeurd.
4) PLAATSEN VAN EEN FOTOCABINE IN HET GEMEENTEHUIS VOOR HET NEMEN VAN PASFOTO’S VAN BURGERS
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het plaatsen van een fotocabine door de firma
Prontophot, voormeld, in het gemeentehuis voor het nemen van pasfoto’s van burgers.
Artikel 2: - De levering, plaatsing en onderhoud van de cabine is gratis. Op de opbrengst van de fotocabine (4 euro per vel van
4 foto’s, 5 euro per vel van 5 foto’s en 6 euro per vel van 6 foto’s) wordt een commissie van 20% voor 4 foto's, 25% voor 5
foto's, en 30% voor 6 foto's aan het gemeentebestuur gegeven (m.a.w. 0,8 euro per fotovel van 4 foto’s, 1,25 euro per
fotovel van 5 foto’s en 1,8 euro per fotovel van 6 foto’s).
Artikel 3: - De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 24 maanden.
Artikel 4: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan firma Prontophot, de dienst bevolking en de financiële dienst.
5) BEGRAAFPLAATSBEHEER – VRAAG TOT OMZETTEN VAN NIET-GECONCEDEERDE GROND NAAR GECONCEDEERDE
GROND GRAF C 59
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met omzetting van graf C59 van een nietgeconcedeerde grond naar geconcedeerde grond zonder ontgraving.
Artikel 2: - De concessie voor 15 jaar gaat in vanaf de datum van de eerste begraving, met name op 30/4/2019 en zal een
einde nemen op 30/04/2034.
6) LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE TOERISME MEETJESLAND 2020
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van Toerisme Meetjesland om het gemeentelijk
lidmaatschap voor 2020 te herbevestigen door te voldoen aan de lidmaatschapsbijdrage.
Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de financiële dienst om de
lidmaatschapschapsbijdrage ten bedrage van 3.239,26 euro incl. BTW te betalen met het voorziene budget binnen
beleidsitem 052100, algemene rekening 6150006 van het exploitatiebudget 2020.
7) COMMUNICATIE – IMPLEMENTEREN SYSTEEM VOOR DIGITALE GESCHENKBONNEN
Deze beslissing werd uitgesteld.
8) ECONOMIE – PRINCIPEBESLISSING BETREFFENDE DEELNAME AAN EFRO-PROJECT “ONDERNEEM ER OP UIT”
HET COLLEGE:
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen wenst niet deel te nemen aan het EFRO-project omdat hiervoor geen
budgetten voorzien zijn. Bovendien heeft de gemeente te maken met heel wat extra uitgaven in het kader van de bestrijding
van het coronavirus.
Artikel 2: - Het formulier met de principebeslissing zal overgemaakt worden aan de provincie Oost-Vlaanderen tegen uiterlijk
20 juli 2020. Een kopij wordt bezorgd aan de financieel directeur.
9) MOBILITEIT - BVBA DEWAE – VERHOGING VVB-VERGUNNING MET 4 EENHEDEN

Artikel 1: - De exploitant DEWAE BVBA met exploitatiezetel Burg. J. Chalmetlaan 135, 9060 Zelzate - ondernemingsnummer:
0862242007 – wordt gemachtigd om onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen:


het aantal verhuurvoertuigen met bestuurder te verhogen met 4 eenheden met herkenningsteken 0052, 0053, 0054 en
0055.

Artikel 2: - Als gevolg van dit besluit samengevoegd met de bepalingen van de hierboven vermelde collegebesluiten is de
hierboven genoemde exploitant vanaf heden en onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen
gemachtigd om:


van 23 augustus 2016 tot en met 22 augustus 2021 een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te
exploiteren op het grondgebied van de gemeente Zelzate;



33 verhuurvoertuigen met bestuurder in te zetten met de herkenningstekens 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0014, 0015,
0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 0026, 0027, 0028, 0030, 0032, 0033, 0034, 0037, 0040, 0041, 0042, 0043,
0044, 0046, 0051, 0052, 0053, 0054 en 0055.

Artikel 3: - De toepasselijke minimum tarieven voor het voertuigen met herkenningsteken 0052, 0053, 0054 en 0055 zijn:


minimum basistarief voor minstens 3 uur: 120 euro/uur;



extra tarieven: 30 euro.

De vergunning en het inzetten van taxi's als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot het innen van een belasting
zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de
weg / besluit van de gemeenteraad van 30 december 2015 houdende goedkeuring van het gemeentelijk belastingreglement
op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de vergunninghouder.
10)
A) GOEDKEUREN EVENEMENT “DRIVE INN CINEMA” VAN 31 JULI TOT EN MET 02 AUGUSTUS 2020 OP PARKING VAN
CC DE BRUG TE ZELZATE
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot organisatie van het evenement “Drive inn cinema”
door Werkgroep carnaval Zelzate, van vrijdag 31 juli tot en met zondag 02 augustus 2020 op de parking van CC ‘De Brug’ te
Zelzate.
Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.
B) MOB - TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT INZAKE DRIVE-IN-CINEMA OP PARKING ACHTER CC DE BRUG OP 31 JULI, EN 1
& 2 AUGUSTUS 2020.
Artikel 1: - Op de parking achter CC De Brug (toegang via de Hans Kochlaan) zullen meerdere parkeerverbodsborden
geplaatst worden.
Artikel 2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door verkeersborden E3 met onderbord “op 31 juli (18:00u), 1 en 2
augustus (22:00u) met vermelding “Drive-in-cinema”.
Artikel 3: - 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.
Artikel 4: - De verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Artikel 5: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het
Decreet over het Lokaal Bestuur.
Artikel 6: - 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.
A) GOEDKEUREN EVENEMENT “KATSE FEESTEN LIGHT” VAN 31 JULI TOT EN MET 04 AUGUSTUS 2020 OP HET
TERREIN VAN SCOUTS VUURTORENGROEP ASSENEDESTEENWEG 245B TE ZELZATE
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot organisatie van het evenement “Katse Feesten
Light” door Scouts Vuurtorengroep Zelzate van vrijdag 31 juli tot en met dinsdag 04 augustus 2020 op de terreinen van de
Scouts Vuurtorengroep, Assenedesteenweg 245b te 9060 Zelzate.
Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.

B) MILIEU - AFWIJKING GELUIDSNORM TOT 95 DB(A)LAEQ,15MIN VOOR HET EVENEMENT “KATSE FEESTEN LIGHT”
OP HET TERREIN VAN SCOUTS VUURTORENGROEP VAN 31 JULI 2020 TOT EN MET 4 AUGUSTUS 2020 AG2020.1131
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Scouts en Gidsen Vuurtorengroep, Assenedesteenweg
245B te 9060 Zelzate een afwijking van de geluidsnorm toe te staan zodat deze kan overschreden worden met een maximum
van 95 dB(A)LAeq,15min van 31 juli 2020 tot en met 4 augustus 2020 op het evenement “Katse Feesten”, op het terrein gelegen
bij Assenedesteenweg 245B, 9060 Zelzate.
Artikel 2: - Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden:
-

Het maximaal geluidsniveau mag 95 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 geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een
periode van ten minste een maand. 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 95 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.

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen bepaalt 1.00 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
1.00 uur volledige stilte is.
De buurtbewoners worden voorafgaandelijk geïnformeerd van dit evenement en van de mogelijke overlast die het teweeg
zou kunnen brengen.
C) MOB - TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT INZAKE KATSE FEESTEN “LIGHT” OP SCOUTSTERREIN ASSENEDESTEENWEG
TIJDENS KATTEKERMIS 2020.
Artikel 1: - De nodige vergunningen zijn aangevraagd en goedgekeurd, en op de openbare weg zijn geen signalisaties of
verbodstekens nodig. De activiteiten gaan door vanaf 31 juli om 13:00u tot en met 04 augustus om 01:00u.
Artikel 2: - 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.
Artikel 3: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het
Decreet over het Lokaal Bestuur.
Artikel 6: - 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.
12.
A) GOEDKEUREN EVENEMENT “MINISTOET FEESTCOMITE DE KATTE” OP ZONDAG 02 AUGUSTUS 2020 OP HET
OPENBAAR DOMEIN TE ZELZATE
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot organisatie van het evenement “ministoet” door
Feestcomité De Katte op zondag 02 augustus 2020 op het openbaar domein van de gemeente Zelzate.
Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.
B) TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT INZAKE MINISTOET DE KATTE OP ZONDAG 02 AUGUSTUS 2020 IN WIJK DE KATTE EN
VOGELZANG
Artikel 1: - Een STILSTAAND EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd in de volgende straten langs één kant om de wagens
die in de stoet rijden vlot te laten passeren:
Molenstraat(Riemestraat)- Assenedesteenweg – Ooievaarslaan – Merellaan – Vinkenlaan – Reigerslaan – Koning Albertlaan –
Groene Briel – Denderdreve – Kasteelstraat.
De stoet gaat door onder politiebegeleiding.

Artikel 2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door verkeersborden E3 met onderbord “op zondag 2 augustus
vanaf 14:30 u tot 19:00u met vermelding “Kattestoet”.
Artikel 3: - 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.
Artikel 4: - De verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Artikel 5: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het
Decreet over het Lokaal Bestuur.
Artikel 6: - 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.
13.
A) GOEDKEUREN EVENEMENT “21ste TERRASRIT” ZATERDAG 01 EN ZONDAG 02 AUGUSTUS 2020 OP HET OPENBAAR
DOMEIN THV CAFE BRISTOL TE ZELZATE
BESLUIT:
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot organisatie van het evenement “21 ste Terrasrit”
door “MVC De Terrasrijders Zelzate”, op zaterdag 01 en zondag 02 augustus 2020 op de Grote Markt, thv café Bristol te 9060
Zelzate.
Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.
B) MOB - TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT INZAKE MVC DE TERRASRIJDERS MOTORRIT OP 01 EN 02 AUGUSTUS 2020
Artikel 1: - Een STILSTAAND EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd in de volgende zones op zaterdag 01 augustus 2020
en zondag 02 augustus 2020, telkens van 06:00u tot 22:00u:
- Grote Markt op beide parkeerstroken van het middenplein vanaf het begin van de parkeervakken tot ter hoogte van de
zijdelings inrit kant oneven huisnummers;
- de parkeerhaven bezijdens links van de rijweg (even huisnummers van het marktplein) ter hoogte van voormelde zone;
- de zone laden-en-lossen bezijdens rechts van de rijweg (even huisnummers van het marktplein) ter hoogte van
voormelde zone.
Artikel 2: - Deze maatregelen zullen kenbaar worden gemaakt door verkeersborden E3 met onderbord “op zaterdag
01 augustus 2020 en zondag 02 augustus 2020, telkens van 06:00u tot 22:00u motortreffen”.
Artikel 3: - 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.
Artikel 4: - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Artikel 5: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het
Decreet over het Lokaal Bestuur.
Artikel 6: - 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.

14.
A) GOEDKEUREN EVENEMENT “KAMPIOENENVIERING KVV” OP ZATERDAG 08 AUGUSTUS 2020 OP DE TERREINEN
VAN KVV TE ZELZATE
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot organisatie van het evenement
“kampioenenviering KVV” door KVV op zaterdag 08 augustus 2020 op het terrein van KVV, gelegen in de Patronagestraat te
9060 Zelzate.

Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.
B) GRATIS VERVOER VAN ONTLEENDE TAFELS EN STOELEN – KVV/KAMPIOENENVIERING
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om de 80 tafels en 300 stoelen kosteloos te laten leveren
en te laten ophalen door de technische dienst en dit op respectievelijk 06 en 10 augusutus 2020.
15.
A) GOEDKEUREN EVENEMENT “7vs7 WISSELBEKER POETS- EN STRIJKCENTRALE COPPENS” OP VRIJDAG 07 EN
ZATERDAG 08 AUGUSTUS 2020 OP DE TERREINEN VAN GREKO IN DE ZEESTRAAT TE ZELZATE
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot organisatie van het evenement “7vs7 wisselbeker
Poets- en strijkcentrale Patrick Coppens”, door VK Bruggeman op vrijdag 07 en zaterdag 08 augustus 2020 op het terrein van
Greko, gelegen in de Zeestraat te 9060 Zelzate.
Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.
B) MILIEU - AFWIJKING GELUIDSNORM TOT 95 DB(A)LAEQ,15MIN VOOR HET EVENEMENT “VOETBALTORNOOI
STRIJK- EN POETSCENTRALE PATRICK COPPENS” OP HET VOETBALTERREIN VAN GRENSBOYS VZW, ZEESTRAAT ZN
OP 7 EN 8 AUGUSTUS 2020 - 2020.114
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan VK Bruggeman, t.a.v. Kristof Haes, Aubenaslaan 5 te
9060 Zelzate een afwijking toe te staan zodat de geluidsnorm tot 90 dB(A)LAeq,15min kan overschreden worden op 7 en 8
augustus 2020 op het evenement “Voetbaltornooi Strijk- en Poetscentrale Patrick Coppens”, op het voetbalterrein van
Grensboys vzw, Zeestraat zn, 9060 Zelzate.
Artikel 2: - 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.

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen bepaalt 01.00 uur als einduur voor deze activiteit.
De buurtbewoners worden voorafgaandelijk geïnformeerd van dit evenement en van de mogelijke overlast die het teweeg
zou kunnen brengen.
C) GRATIS VERVOER VAN ONTLEENDE TAFELS EN STOELEN – VKB/TORNOOI
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om de 50 tafels en 200 stoelen kosteloos te laten leveren
en te laten ophalen door de technische dienst en dit op respectievelijk 05 en 10 augusutus 2020.
16. BETALINGSBEVELEN
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nrs. 2020/137,
2020/139, 2020/140 en 2020/141.
17. VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN KOHIER BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN 2020 DEEL 4
Enig artikel: Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard:


belasting op bestuurlijke aanhoudingen 2020 deel 4 – voor een bedrag van 400,00 euro en 2 artikels.

18. SLUITINGSDAGEN EN BRUGDAGEN RECYCLAGEPARK 2021
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van IDM betreffende de
sluitingsdagen van 2021 voor het recyclagepark:


Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)



Zaterdag 2 januari (tweede nieuwsjaarsdag)



Zaterdag 1 mei (Dag van de Arbeid)



Donderdag 13 mei (O.L.H. Hemelvaart)



Woensdag 21 juli (Nationale feestdag)



Donderdag 11 november (wapenstilstand)



Vrijdag 24 december (Kerstavond)



Zaterdag 25 december (Kerstmis)



Vrijdag 31 december (oudejaarsavond)



Zaterdag 1 januari 2022 (nieuwjaarsdag)

Artikel 2: - IDM dient in te staan voor de communicatie van de sluitingsdagen op het recyclagepark zelf.
19. ASPRAKENSYSTEEM TOEGANG RECYCLAGEPARK
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verderzetten van het afsprakensysteem voor
de toegang tot het recyclagepark. Echter, het college wenst eind september te evalueren of er eventueel een moment
zonder afspraken moet voorzien worden. Dit in overleg met de gemeente Wachtebeke.
Artikel 2: - De kosten voor de aanpassingen om het softwaresysteem naar de administratie toe efficiënter en
gebruiksvriendelijker te maken, moeten eerst voorgelegd worden aan het gemeentebestuur.
20. BIJDRAGE SUBSIDIE BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN VZW
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen bijdrage van 0,05 euro per inwoner als subsidie
aan Bond Beter Leefmilieu te geven.
21. DEELNAME AAN DE WEEK VAN DE DUURZAME GEMEENTE – AANDUIDEN VAN PERSONEEL PSYCHIATRISCH CENTRUM
SINT JAN BAPTIST ALS ZIJNDE LOKALE DUURZAME HELD
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de campagneweek van VVSG en duidt
de personeelsleden van het Psychiatrisch Centrum Sint Jan Baptist aan als lokale duurzame helden.
Artikel 2: - Er komt een artikel in het reclameblad en op de website. De Sustainable Development Goals (SDG)-vlag zal tijdens
de campagneweek uitgehangen worden aan het gemeentehuis.
22. AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS VOOR DE OPTIEOVEREENKOMST ERFDIENSTBAARHEDEN BIJ WINDTURBINE EDF
LUMINUS
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om de geassocieerde notarissen Anton Sintobin en Karel
D’Aubioul, Onteigeningsstraat 3, 9060 Zelzate aan te stellen om de authentieke akte houdende de erfdienstbaarheden van
overhang, overgang en bouw- en plantverbod op het perceel in de Karnemelkstraat, afdeling 2, sectie C, nummer 0430P op te
stellen.
23. DEELNAME AAN GROEPSACTIE REGENWATERTONNEN I.S.M. VENECO
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist, in antwoord op de vraag van Veneco, om deel te nemen aan
de “Groepsactie regenwatertonnen”.
Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord om volgende prestaties te leveren in het kader
van de voorbereiding en de uitvoering van deze groepsactie:


Bij te dragen aan een actieve communicatie over de actie door informatie op te nemen in de gemeentelijke
communicatiekanalen (gemeenteblad, website, social media, enz.);

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen wenst niet te participeren in de jury voor de beoordeling van de
offertes.
Artikel 4: - Dit besluit, na ondertekening, zal worden bezorgd aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.
24. DEELNAME AAN MEETJESLAND KLIMAATGEZOND
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de deelname aan Meetjesland
Klimaatgezond
Artikel 2: - Deze beslissing wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
25. AANPLANT TOEKOMSTBOOM NATUURPUNT MEETJESLAND
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van Natuurpunt Meetjesland voor de
aanplant van een toekomstboom in het Park Opgevuld Kanaal nabij de knip.
Artikel 2: - De technische dienst zorgt voor ondersteuning.
26. LESTIJDENPAKKET SCHOOLJAAR 2020 – 2021 IN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Enig artikel: - Het college keurt het hiernavermeld lestijdenpakket voor het schooljaar 2020-2021 voor het gemeentelijk
onderwijs goed:
a)

Kleuteronderwijs:

Aantal ingeschreven kleuters op 1 februari 2020:
* vestigingsplaats 1 (E. Caluslaan)

107

* vestigingsplaats 2 (Schwarzenbeklaan)

66

Omrekening:

173 kleuters geeft in tabel (107+66)

241 lestijden (LT)

241 lestijden à 97,16% SES- percentage = 234 lestijden (LT)
Ambten:
234 : 24 = 9,75
als volgt te verdelen: 9 voltijdse ambten + 18 restlestijden
b) Lager onderwijs:
Vestigingsplaats 1 (E. Caluslaan)
Aantal ingeschreven leerlingen op 1 februari 2020: 184
Aanwending:
184 leerlingen geeft in tabel 237 lestijden (LT)
237 lestijden à 97,16% SES- percentage = 230 lestijden (LT)
Ambten:
230: 24 = 9,58
als volgt te verdelen: 9 voltijdse ambten (= 216 lestijden) + 14 restlestijden
c)

SES-lestijden

Kleuter: 45/24 SES-lestijden, 15 LT worden getransfereerd naar lager,
45 LT – 15 LT = 30 LT
Lager: 45 SES-lestijden, 15 LT worden getransfereerd vanuit kleuter,
45 LT + 15 LT = 60 LT
d) Bijkomend in te richten:


Rooms-Katholieke godsdienst/niet-confessionele zedenleer: op basis van de ingeschreven leerlingen op 1 februari 2020
en hun respectievelijke keuzes inzake het godsdienstonderricht /- cultuur-beschouwing kunnen de volgende cursussen
ingericht worden:
-

08/24 lestijden Rooms-Katholieke godsdienst

-

08/24 lestijden niet-confessionele zedenleer

-

08/24 lestijden Islamitische godsdienst

-

12/32 kinderverzorging

-

17/36 (klokuren) zorgcoördinator kleuter (12/36 eigen omkadering + 5/36

-

8/36 (klokuren) ICT (19 ptn. nodig, we hebben 18 ptn, maar we geven 1 punt aan de SG en vragen er 2 stimulipunten
terug, 17+2=19)

-

18/36 (klokuren) zorgcoördinator lager onderwijs (18/36 eigen omkadering)

-

36/36 administratieve ondersteuning (63 punten HSO)

-

07/36 administratieve ondersteuning (12 punten HSO)

scholengemeenschap)

We hebben 76 punten adm. ondersteuning in totaal, maar er wordt 1 punt aan de SG gegeven.
Opmerking:
 de school voldoet in haar geheel en voor elke vestigingsplaats afzonderlijk, zowel op het niveau kleuter- als het lager
onderwijs aan de rationalisatienormen;
 gezien er meer dan 100 leerlingen zijn wordt een ambt van directeur buiten het pakket toegekend.
27. GEMEENTELIJK ONDERWIJS – AANPASSING SCHOOLREGLEMENT EN AFSPRAKENBOEKJE
Artikel 1: - Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van het afsprakenboekje, goedgekeurd door
de gemeenteraad in zitting van 23 september 2019 wordt opgeheven.
Artikel 2: - Het hierbij gevoegde gewijzigde schoolreglement wordt principieel goedgekeurd alsook de meer specifieke regels
en afspraken opgenomen in het afsprakenboekje.
Artikel 3: - Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en het afsprakenboekje wordt bij elke inschrijving van een leerling en
nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders die ondertekenen
voor akkoord.
Artikel 4: - Deze principiële beslissing wordt aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

28. ONDERWIJS – VERLOFREGELING SCHOOLJAAR 2020-2021
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende vakantie- en verlofdagen in het gemeentelijk
onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 vast:
* Hervatting van de lessen:
Dinsdag 01 september 2020
* Herfstvakantie:
Vanaf maandag 02 november 2020 t.e.m. zondag 08 november 2020
* Wapenstilstand:
Woensdag 11 november 2020
* Kerstvakantie:
Vanaf maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 03 januari 2021
* Krokusvakantie:
Vanaf maandag 15 februari 2021 t.e.m. zondag 21 februari 2021
* Paasvakantie:
Vanaf maandag 05 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021
* Hemelvaart:
Vanaf donderdag 13 mei 2021 t.e.m. zondag 16 mei 2021
* Pinkstermaandag:
Maandag 24 mei 2021
* Begin zomervakantie:
Donderdag 01 juli 2021 t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021
* Facultatieve vakantiedagen:
Woensdag 12 mei 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Woensdag 26 mei 2021
* Pedagogische studiedagen:
Woensdag 23 september 2020
Woensdag 18 november 2020
Woensdag 10 maart 2021
29. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
Artikel 1: - Worden gedurende het schooljaar 2020-2021 tijdelijk aangesteld:
-

in vacante lestijden
-

-

kleuteronderwijzeres in een deeltijdse opdracht (10/24) kleuteronderwijzeres.

in niet-vacante lestijden (wegens vervanging verloven) :
-

xxx, kleuteronderwijzeres in een deeltijdse opdracht (05/24), voor de periode van 01.09.20 – 30.06.21, ter
vervanging van xxx, afwezig wegens verlof voor verminderde prestaties (05/24).

-

xxx, onderwijzeres in een deeltijdse opdracht (09/24), voor de periode van 01.09.20 – 30.06.21, als
onderwijzeres, ter vervanging van xxx, afwezig wegens tijdelijk uitoefenen van een ander ambt (03/24), ter
vervanging van xxx, afwezig wegens tijdelijk uitoefenen van een ander ambt (02/24), ter vervanging van xxx,
afwezig wegens tijdelijk uitoefenen van een ander ambt (02/24) en ter vervanging van xxx, afwezig wegens verlof
voor verminderde prestaties (02/24).

-

xxx, kleuteronderwijzeres in een deeltijdse opdracht (20/24), voor de periode van 01.09.20 – 30.06.21, ter
vervanging van xxx, afwezig wegens verlof voor verminderde prestaties (06/24),ter vervanging van xxx, afwezig
wegens verlof voor verminderde prestaties (01/24) en afwezig wegens tijdelijk uitoefenen van een ander ambt
(03/24),ter vervanging van xxx, afwezig wegens zorgkrediet voor medische bijstand (04/24), ter vervanging van
xxx, afwezig wegens verlof voor medische bijstand (04/24) en ter vervanging van xxx, afwezig wegens verlof voor
verminderde prestaties (02/24).

-

xxx, onderwijzeres in een voltijdse opdracht (24/24), voor de periode van 01.09.20 – 30.06.21, als onderwijzeres,
ter vervanging van xxx, afwezig wegens hetzij afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden, hetzij tijdelijk
uitoefenen van een andere opdracht (24/24) – nader te bepalen eind augustus.

Artikel 2: - A.d.h.v. de leerlingencijfers kan de school nog volgende personen aanstellen:


xxx, voor 8/36 ICT-coördinator (beleidsmedewerker).



xxx, voor 18/36 zorgcoördinator lager.



xxx, voor 17/36 zorgcoördinator kleuter.



xxx, voor 36/36 administrief medewerker (HSO).



xxx, voor 12/32 als kinderverzorgster.

Bijlage afkortingen :
SES : sociaal-economische status
LT : lestijden
LO : lichamelijke opvoeding
VVP : verlof verminderde prestaties
TAO : tijdelijke andere opdracht
TBS : terbeschikkingstelling
30. ONDERWIJS - VERLOF VOOR HET TIJDELIJK UITOEFENEN VAN EEN ANDERE OPDRACHT (TAO)
Artikel 1 : - Aan xxx wordt voor een periode ingaand op 1 september 2020 en eindigend op 31 augustus 2021 ‘verlof voor het
tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht’ (02/24) toegestaan.
Artikel 2 : - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene.
31. ONDERWIJS - VERLOF VOOR HET TIJDELIJK UITOEFENEN VAN EEN ANDERE OPDRACHT (TAO)
Artikel 1 : - Aan xxx wordt voor een periode ingaand op 1 september 2020 en eindigend op 31 augustus 2021 ‘verlof voor het
tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht’ (03/24) toegestaan.
Artikel 2 : - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene.
32. ONDERWIJS - VERLOF VOOR HET TIJDELIJK UITOEFENEN VAN EEN ANDERE OPDRACHT (TAO)
Artikel 1 : - Aan xxx wordt voor een periode ingaand op 1 september 2020 en eindigend op 31 augustus 2021 ‘verlof voor het
tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht’ (TAO) voor 3/24 toegestaan.
Artikel 2 : - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene.
33. ONDERWIJS - VERLOF VOOR HET TIJDELIJK UITOEFENEN VAN EEN ANDERE OPDRACHT (TAO)
Artikel 1 : - Aan xxx wordt voor een periode ingaand op 1 september 2020 en eindigend op 31 augustus 2021 ‘verlof voor het
tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht’ (02/24) toegestaan.
Artikel 2 : - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene.
34. ONDERWIJS - VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES
Artikel 1: - Aan xxx wordt voor de periode ingaand op 01 september 2020 en eindigend op 30 juni 2021 ‘verlof voor
verminderde prestaties’ toegestaan (06/24).
Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene.
35. ONDERWIJS - VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES 04/24
Artikel 1 : - Aan xxx wordt voor de periode ingaand op 01 september 2020 en eindigend op 30 juni 2021, verlof voor
verminderde prestaties toegestaan voor 04/24.
Artikel 2 : - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene.
36. ONDERWIJS – VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES
Artikel 1 : - Aan xxx wordt voor de periode ingaand op 01 september 2020 en eindigend op 31 augustus 2021, verlof voor
verminderde prestaties toegestaan voor 02/36.
Artikel 2 : - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene.
37. ONDERWIJS - VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES 06/24
Artikel 1 : - Aan xxx wordt voor de periode ingaand op 01 september 2020 en eindigend op 30 juni 2021, verlof voor
verminderde prestaties toegestaan voor 06/24.
Artikel 2 : - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene.

38. ONDERWIJS - ZORGKREDIET VOOR MEDISCHE BIJSTAND VAN ZWAAR ZIEK FAMILIELI
Artikel 1 : - Aan xxx wordt voor een periode ingaand op 01 september 2020 en eindigend op 30 juni 2021 een zorgkrediet
voor medische bijstand van een zwaar ziek familielid voor 04/24 toegestaan.
Artikel 2 : - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene.
39. ONDERWIJS - LOOPBAANONDERBREKING VOOR MEDISCHE BIJSTAND
Artikel 1 : - Aan xxx wordt voor de periode ingaand op 01 september 2020 en eindigend op 30 juni 2021,
loopbaanonderbreking voor medische bijstand toegestaan (04/24).
Artikel 2 : - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene.
40. ONDERWIJS - WAARNEMENDE AANSTELLING
Artikel 1: - xxx wordt met ingang van 01 september 2020 tot en met 30 juni 2021 waarnemend aangesteld tot onderwijzer
aan de gemeentelijke basisschool “De Krekel”, in vervanging van xxx, afwezig wegens verlof voor tijdelijk uitoefenen ander
ambt (03/24), ter vervanging van xxx en xxx, beiden afwezig wegens‘tijdelijk uitoefenen van een ander ambt (beiden 02/24)
en ter vervanging van xxx, afwezig wegens verlof voor verminderde prestaties (02/24).
Artikel 2: - Zij zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien.
Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene.
41. ONDERWIJS - WAARNEMENDE AANSTELLING
Artikel 1 : - xxx wordt met ingang van 01 september 2020 tot en met 30 juni 2021 waarnemend aangesteld tot
kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke basisschool “De Krekel”, in vervanging van xxx, afwezig wegens ‘verlof voor
verminderde prestaties’ (05/24)
Artikel 2 : - Zij zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien.
Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene.
42. ONDERWIJS – WAARNEMENDE AANSTELLING
Artikel 1: - xxx wordt met ingang van 01 september 2020 waarnemend aangesteld (20/24) tot kleuteronderwijzeres aan de
gemeentelijke basisschool “De Krekel”, in vervanging van xxx, afwezig wegens verlof voor verminderde prestaties (6/24), ter
vervanging van xxx, afwezig wegens tijdelijk uitoefenen ander ambt (3/24)en afwezig wegens verlof voor verminderde
prestaties (1/24), ter vervanging van xxx, afwezig wegens zorgkrediet voor medische bijstand (4/24), ter vervanging van xxx,
afwezig wegens verlof voor verminderde prestaties (2/24) en ter vervanging van xxx, afwezig wegens loopbaanonderbreking
voor medische bijstand (4/24);
Artikel 2: - Zij zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien.
Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene
43. PERSONEEL - AANSTELLING JOBSTUDENTEN TECHNISCHE DIENST
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om de volgende 6 kandidaten aan te stellen bij de technische
dienst:
-

voor de periode van 20 juli 2020 t.e.m. 31 juli 2020:
NAAM EN VOORNAAM

-

GEMEENTE

voor de periode van 3 augustus 2020 t.e.m. 14 augustus 2020:
NAAM EN VOORNAAM

-

ADRES

ADRES

GEMEENTE

voor de periode van 17 augustus 2020 t.e.m. 28 augustus 2020:
NAAM EN VOORNAAM

ADRES

GEMEENTE

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om de volgende kandidaat bijkomend aan te stellen als
jobstudent bij de technische dienst voor de periode van 20 juli 2020 t.e.m. 31 juli 2020:
NAAM EN VOORNAAM

ADRES

GEMEENTE

Artikel 3: - De overige kandidaten worden op een reservelijst opgenomen voor het geval er jobstudenten afhaken:
Artikel 4: - Betrokkenen zullen worden bezoldigd in de weddenschaal E1 – trap 0, bijkomend krijgt hij maaltijdcheques en een
fietsvergoeding.
Op het loon is enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% voor de werknemer en 5,43% voor de werkgever van toepassing
gezien het vakantiewerk betreft.
Met de tewerkgestelde zal een schriftelijke overeenkomst voor tewerkstelling van studenten worden afgesloten.
Artikel 5: - Betrokkenen, de personeelsdienst en financieel directeur worden op de hoogte gesteld van deze beslissing.
44. PERSONEEL - VERLENGING TIJDELIJKE CONTRACTUELE AANSTELLING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ALGEMEEN
SECRETARIAAT NIVEAU B1-B3
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de (uitzonderlijke) verlenging van de tijdelijke voltijdse
(38/38) contractuele aanstelling van xxx als administratief medewerker algemeen secretariaat (niveau B1-B3) voor de
periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 oktober 2020 (3 maanden). Tijdens deze periode zal een aanwervingsprocedure
voor deze functie opgestart worden.
Artikel 2: – Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositie -regeling van het gemeentepersoneel.
Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de personeelsdienst.
45. PROJECT 2019/634 – RENOVATIE TURNZAAL DE KREKEL - GOEDKEURING FACTUUR VOORONTWERP EN
BOUWAANVRAAG
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan factuur voorontwerp en bouwaanvraag van Atelier 4, Blekersdijk 33 te 9000
Gent voor de opdracht “Renovatie turnzaal De Krekel” voor een bedrag van € 8.370,00 excl. btw of € 10.127,70 incl. 21% btw
(€ 1.757,70 Btw medecontractant).
Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 binnen enveloppe 6, subproject 15, AR
2210000 BI 080000.
Artikel 3: - De factuur wordt voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
46. PROJECT 2020/669 – ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN 2020 - VORDERINGSSTAAT 2
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 2 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de
opdracht “Onkruidbeheer verhardingen 2020” voor een bedrag van € 3.348,41 excl. btw of € 4.051,58 incl. 21% btw,
waardoor de werken een bedrag bereiken van € 5.964,76 excl. btw of € 7.217,36 incl. 21% btw. Een deel van de kostprijs
wordt gesubsidieerd door Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement LNE - afdeling milieu-integratie en
subsidiëringen, Koning AlbertII-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Dit deel wordt geraamd op € 10.500,00 (voor de volledige
opdracht).
Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 beleidsdomein omgeving 020000/6103510.
Artikel 3: - De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
47. FLUVIUS – SLOOP VAN ELEKTRICITEITSKAST WESTKADE 6
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitvoering van de sloop van elektriciteitskast
Westkade 6; prijsraming: 538,53 euro incl. btw, volgens prijsofferte nummer 7000171615.
48. FLUVIUS – UITDIENSTSTELLING ELEKTRICITEIT TER LOOVERENDREEF 2
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitvoering van de uitdienststelling van
elektriciteit Ter Looverendreef 2; prijsraming: 87,77 euro incl. btw, volgens prijsofferte nummer 7000170153.
49. WEKELIJKSE MARKT – MUTATIE STANDPLAATS ZA BUSINESS
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de mutatie van ZA Business, Rue de
Biestebroek 48 te 1070 Anderlecht naar standplaats 27.
50. WEKELIJKSE MARKT – STOPZETTING ABONNEMENT DEVISCH
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de stopzetting van het abonnement van Devisch Kleding, Gemeenteplein 36 te
8300 Knokke-Heist (verkoop vesten en mantels) op de wekelijkse markt met ingang vanaf 1 juli 2020.
Artikel 2: - Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1 wordt de vrijgekomen standplaats openverklaard.
Artikel 3: - In toepassing van artikel 5.1. van het reglement i.v.m. ambulante activiteiten wordt de vrijgekomen plaats bekend
gemaakt door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en via de website.
Artikel 4: - Kandidaturen voor deze plaats kunnen schriftelijk ingediend worden tegen ontvangstbewijs.
TOEGEVOEGD PUNT 1: GEBRUIK ZET-GEBOUW DOOR TRAVAK
TOEGEVOEGD PUNT 2: KVV ZELZATE – JAARLIJKSE SUBSIDIE NIET MEER DAN 20.000 EURO

TOEGEVOEGD PUNT 3: GUNNING 3D-ZEBRAPADEN
TOEGEVOEGD PUNT 4: VERPLAATSEN VAN BOLBAAN IN SCHWARZENBEKLAAN NAAR KLEIN RUSLAND
TOEGEVOEGD PUNT 5: AANBRENGEN VAN GELE ONDERBROKEN STREPEN AAN DE LINKER – EN RECHTERZIJDE T.H.V.
WACHTEBEKESTRAAT, OP DE HOEK MET HET DOODLOPEND ZIJTAKJE/POMPSTRAATJE

PUNT II OMGEVING
1.

O/2020/405 – VAN PUYENBROECK NIKITA – BOUWEN VAN EEN GARAGE – MOLENSTRAAT 6

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend i inzake het bouwen van een garage,
gelegen te Molenstraat 6, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0015 Y 2 een vergunning af te
leveren.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:
1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen,
te melden via het omgevingsloket.
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:
///
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.

O/2020/416 – DENYS REGINALD – PLAATSEN VAN EEN VERANDA – WACHTEBEKESTRAAT 30

Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Denys Reginald Maria, Wachtebekestraat 30, 9060 Zelzate
voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer , zijnde Plaatsen van een veranda,
gelegen te Wachtebekestraat 30, 9060 Zelzate, , kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C 0292 E7.
Artikel 2: De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.
Artikel 3: De aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of
machtigingen, als die nodig zouden zijn.
3.

O/2020/376 – BOUWEN VAN EEN PAARDENSTAL NA SLOPEN VAN DE OUDE PAARDENSTAL – AKKER 8

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend inzake het bouwen van een paardenstal
en slopen van de oude paardenstal, gelegen te Akker 8, 9060 Zelzate, Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0151 C,
ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0155 K, ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0150 een Weigering af te leveren.
4.

O/2020/381 –BOUWEN VAN TWEE APPARTEMENTEN – KONING ALBERTLAAN 72+

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend inzake het bouwen van twee
appartementen, gelegen te Koning Albertlaan 72+, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0382 P 2 een
weigering af te leveren.
5.

O/2020/418 – NV GRAVO – BRONBEMALING NABIJ GIPSBERG

Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding ingediend door NV Gravo, Ruiterijschool 14, 2930 Brasschaat voor de
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200609-0086, zijnde Bronbemaling
n.a.v. wegname van 30m leiding 6 duim van Air Products, gelegen te Zelzate, kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D;
0316 , 0317 .
De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:
Rubriek
Aantal
Eenheid
Omschrijving
53.2.2°a)
2688
M3/JAAR
8 m³/u x 24u = 192 m³/dag x 14
dagen = 2688 m³
Artikel 2: De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.
Artikel 3: De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:
1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9

-

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen

hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

-

Algemene milieuvoorwaarden - geluid

hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1,
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en
4.4.7.2.
hoofdstuk 4.6.

-

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

-

Algemene milieuvoorwaarden - licht

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1,
4.2.5.2 en 4.2.5.4

-

Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter
indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de
Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:
-

De bemaling / winning moet zoveel mogelijk beperkt worden. Waar het opgepompte water niet geretourneerd kan
worden, dient duurzaam gebruik te verwezenlijkt worden (bvb. lozen in oppervlaktewater of ter beschikkingstellen van
landbouwers / particulieren / ...). De kwaliteit van het opgepompte water en de ontvangende omgeving is van
primoridaal belang (bvb. er mag geen gevaar voor de gezondheid of bodemverontreiniging ontstaan). Het water is
weliswater geen drinkwater en kan dus niet dienen voor menselijke consumptie.

-

Er dient rekening gehouden te worden met de volgende richtlijnen:

6.



grondwaterhandelingen van
OVAM https://www.ovam.be/sites/default/files/Technische_Richtlijn_Grondwaterhandelingen_28nov2012.pdf



bemaling ter bescherming van het milieu https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-terbescherming-van-het-milieu



https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen
O/2020/422 – RECON BOUW – BEMALING LANGS RUSHUISLAAN

Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding ingediend NV RECON BOUW, De Roose Johan, Oude Weg 39, 9991
Maldegem voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200703-0021, zijnde
bemaling voor bouwen van 27 appartementen in Zelzate, gelegen langs Rusthuislaan, kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD,
sectie C; 0306 R 2.
De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:
Rubriek

Aantal

Eenheid

Omschrijving

53.2.2°b)1°

43200

m3/jaar

Tijdelijke bemaling voor het plaatsen van een kelder en
regenwaterputten.

Artikel 2: De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.
Artikel 3: De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:
1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1,
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en
4.4.7.2.
hoofdstuk 4.6.

-

Algemene milieuvoorwaarden - geluid

-

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

-

Algemene milieuvoorwaarden - licht

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1,
4.2.5.2 en 4.2.5.4

-

Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter
indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de
Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:
Met betrekking grondwaterbemaling
Algemeen
De bemaling / winning moet zoveel mogelijk beperkt worden.
Er dient rekening gehouden te worden met de volgende richtlijnen:

-

grondwaterhandelingen van OVAM
https://www.ovam.be/sites/default/files/Technische_Richtlijn_Grondwaterhandelingen_28nov2012.pdf

-

bemaling ter bescherming van het milieu https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-terbescherming-van-het-milieu

-

https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen

Primair is altijd de retourbemaling maar helaas is dat heel beperkt mogelijk. Vervolgens wordt bekeken of infiltreren op het
perceel kan zoniet het lozen op oppervlaktewater of regenwaterafvoer (RWA).
Indien al deze mogelijkheden ontbreken rest er enkel het lozen op gemende riolering. Het is niet verantwoord om het
grondwater als afvalwater te laten lozen.
De kwaliteit van het opgepompte water en de ontvangende omgeving is van primoridaal belang (bvb. er mag geen gevaar
voor de gezondheid of bodemverontreiniging ontstaan). Het water is weliswater geen drinkwater en kan dus niet dienen
voor menselijke consumptie.
Geen retourbemaling of lozing op oppervlaktewater of RWA mogelijk
Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is en het grondwater
niet kan geloosd worden op het oppervlaktewater of de RWA afvoer dient, in uitvoering van de doelstellingen van het
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, meer bepaald Artikel
1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater
Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:


De bemalingen moeten met een sonde gestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag
genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet
constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan



Voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater dient een buffervat van minimaal 2000 liter (of 2x1000L)
voorzien te worden met overloop naar het lozingspunt. Bij het oppompen van grotere debieten wordt aanbevolen
om grotere volumes op te vangen.
o

Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos
mogelijk maakt voor derden.

o

Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het buffervat, waarbij de
veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is.

o

Op het buffervat dient duidelijk, in waterbestendig materiaal, aangegeven te worden dat het water niet
geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is.

o

De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de
openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Een dergelijke affiche wordt aangemaakt door de
gemeente en wordt meegestuurd als bijlage bij de beslissing.

o

De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.



De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode



Er moet gebruik gemaakt worden van een geluidsgedempte pompen/generator.



De exploitant stuurt uiterlijk op de startdatum van de GW bemaling volgende informatie aan de milieudienst van de
gemeente Zelzate door via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be,
o

met vermelding van het dossiernummer,

o

het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie

o

een foto van de opstelling van het buffervat .

o

de start- en einddatum van de bemaling.

o

het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde

Geen retourbemaling, wel lozing op oppervlaktewater of RWA-leiding mogelijk
Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is dient, in uitvoering van
de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraalwaterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018,
meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater. Er wordt
geloosd op oppervlaktewater of RWA-leiding.

Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:


De bemalingen moeten met een sonde gestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag
genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet
constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan



De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode



Het grondwater wordt geloosd in het oppervlaktewater /RWA gelegen in de onmiddellijke omgeving van het
perceel.



De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.



Er moet gebruik gemaakt worden van een geluidsgedempte pompen/generator.



De exploitant stuurt uiterlijk op de startdatum van de GW bemaling volgende informatie aan de milieudienst van de
gemeente Zelzate door via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be,
o

met vermelding van het dossiernummer,

o

het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie

o

de start- en einddatum van de bemaling.

o

het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde,

De bijzondere voorwaarden kunnen afwijken voor beperkte grondwaterbemalingen, over een periode van minder dan 14
dagen
7.

O/2020/423 – BVBA GEURS – BEMALING AUBENASLAAN 12-14

Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding ingediend door BVBA Geurs, Caroline, Van Heule Halewijnstraat 58, 9031
Drongen (Gent) voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200703-0073,
zijnde bemaling, gelegen te Aubenaslaan 12, 9060 Zelzate, , kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C; 0288 S 2.
De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:
Rubriek
Aantal
Eenheid
Omschrijving
53.2.2°a)
10000
M3/JAAR
bemaling en ontgraving voor het plaatsen van een regenwaterput,
septic en infiltratieput
Artikel 2: De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.
Artikel 3: De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:
1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1,
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en
4.4.7.2.
hoofdstuk 4.6.

-

Algemene milieuvoorwaarden - geluid

-

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

-

Algemene milieuvoorwaarden - licht

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1,
4.2.5.2 en 4.2.5.4

-

Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter
indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de
Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:
Met betrekking grondwaterbemaling
Algemeen
De bemaling / winning moet zoveel mogelijk beperkt worden.
Er dient rekening gehouden te worden met de volgende richtlijnen:
-

grondwaterhandelingen van OVAM
https://www.ovam.be/sites/default/files/Technische_Richtlijn_Grondwaterhandelingen_28nov2012.pdf

-

bemaling ter bescherming van het milieu https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-terbescherming-van-het-milieu

-

https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen

Primair is altijd de retourbemaling maar helaas is dat heel beperkt mogelijk. Vervolgens wordt bekeken of infiltreren op het
perceel kan zoniet het lozen op oppervlaktewater of regenwaterafvoer (RWA).
Indien al deze mogelijkheden ontbreken rest er enkel het lozen op gemende riolering. Het is niet verantwoord om het
grondwater als afvalwater te laten lozen.
De kwaliteit van het opgepompte water en de ontvangende omgeving is van primoridaal belang (bvb. er mag geen gevaar
voor de gezondheid of bodemverontreiniging ontstaan). Het water is weliswater geen drinkwater en kan dus niet dienen
voor menselijke consumptie.
Geen retourbemaling of lozing op oppervlaktewater of RWA mogelijk
Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is en het grondwater
niet kan geloosd worden op het oppervlaktewater of de RWA afvoer dient, in uitvoering van de doelstellingen van het
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, meer bepaald Artikel
1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater
Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:


De bemalingen moeten met een sonde gestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag
genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet
constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan



Voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater dient een buffervat van minimaal 2000 liter (of 2x1000L)
voorzien te worden met overloop naar het lozingspunt. Bij het oppompen van grotere debieten wordt aanbevolen
om grotere volumes op te vangen.
o

Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos
mogelijk maakt voor derden.

o

Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het buffervat, waarbij de
veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is.

o

Op het buffervat dient duidelijk, in waterbestendig materiaal, aangegeven te worden dat het water niet
geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is.

o

De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de
openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Een dergelijke affiche wordt aangemaakt door de
gemeente en wordt meegestuurd als bijlage bij de beslissing.

o

De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.



De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode



Er moet gebruik gemaakt worden van een geluidsgedempte pompen/generator.



De exploitant stuurt uiterlijk op de startdatum van de GW bemaling volgende informatie aan de milieudienst van de
gemeente Zelzate door via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be,
o

met vermelding van het dossiernummer,

o

het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie

o

een foto van de opstelling van het buffervat .

o

de start- en einddatum van de bemaling.

o

het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde

Geen retourbemaling, wel lozing op oppervlaktewater of RWA-leiding mogelijk
Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is dient, in uitvoering van
de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraalwaterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018,
meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater. Er wordt
geloosd op oppervlaktewater of RWA-leiding.
Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:



De bemalingen moeten met een sonde gestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag
genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet
constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan



De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode



Het grondwater wordt geloosd in het oppervlaktewater /RWA gelegen in de onmiddellijke omgeving van het
perceel.



De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.



Er moet gebruik gemaakt worden van een geluidsgedempte pompen/generator.



De exploitant stuurt uiterlijk op de startdatum van de GW bemaling volgende informatie aan de milieudienst van de
gemeente Zelzate door via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be,
o

met vermelding van het dossiernummer,

o

het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie

o

de start- en einddatum van de bemaling.

o

het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde,

De bijzondere voorwaarden kunnen afwijken voor beperkte grondwaterbemalingen, over een periode van minder dan 14
dagen
8.

O/2020/415 – ROUSSEAU – GEEN AKTENAME VOOR AIRCO’S

Enig artikel: Er wordt geen akte genomen van de melding ingediend door Rousseau Xavier Rony, Schaarbeeklei 499, 1800
Vilvoorde omdat stedenbouwkundige handelingen aangevraagd zijn, want er moet een melding voor ingedeelde inrichting of
activiteit (iioa) gebeuren.

PUNT III KENNISGEVINGEN
1.

Notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen van 6 mei 2020.

2.

Brief van Fluvius Antwerpen van 18 juni 2020 betreffende saldodividend resultaat 2019.

3.

Brief van Fluvius van 29 juni 2020 betreffende Fluvius focust op kerntaken.

4.

Verslag van de Algemene vergadering van IGS Westlede van 2 juni 2020.

5.

Verslag van de Statutaire Algemene Vergadering van IDM van 12 juni 2020.

6.

Verslag van Raad van Bestuur van IDM van 24 juni 2020.

7.

Definitieve oriëntatienota van het Regionaal Mobiliteitsplan van de Vervoerregio Gent (en feedback gemeenten).

8.

Brief van Farys van 11 juni 2020 betreffende rapportering over het algemeen waterverkoopreglement.

9.

Brief van Farys van 6 juli 2020 betreffende AquaRio rapportering 1e kwartaal.

10.

Brief van Veneco van 15 juni 2020 betreffende uitkering interestvergoeding achtergestalde lening.

11.

Brief van Veneco van 17 juni 2020 betreffende aanpassingen tarieven kostendelende vereniging vanaf 1 juli 2020.

12.

Brief van de provincie Oost-Vlaanderen van 9 juni 2020 betreffende geen gevolg aan de vaststelling van de inbreuk
sluikstorten

13.

Brief van de Provincie Oost-Vlaanderen dd. 23 juni 2020 betreffende GAS-boete van 100 euro voor volgende
inbreuk: nachtlawaai.

14.

Brief van de Provincie Oost-Vlaanderen dd. 23 juni 2020 betreffende GAS-boete van 100 euro voor volgende
inbreuk: nachtlawaai.

15.

Brief van de Provincie Oost-Vlaanderen dd. 22 juni 2020 betreffende GAS-boete van 100 euro voor volgende
inbreuk: sluikstorten.

16.

Brief van Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering van 9 juli 2020 betreffende adviesvraag van de herstelvordering
van de burgemeester/gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur van de gemeente Zelzate – uitnodigen tot
verlenen van een stemadvies.

17.

Brief van Vlaamse Sportfederatie van 15 juni 2020 betreffende compensatiemaatregelen voor de sportsector t.g.v.
de coronacrisis.

18.

Brief van Provincie Oost-Vlaanderen van 8 juni 2020 betreffende bronbemaling – recuperatie van water.

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

De burgemeester-voorzitter

