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PUNT I  BESLISSINGEN 

1. EVALUATIE VERGUNDE EVENEMENTEN 

Artikel 1: - De toelating voor volgende evenementen blijft behouden omdat het aantal deelnemers aan de evenementen 
beperkt is en social distancing hier maximaal gerespecteerd kan worden: 

o Drive Inn Cinema van 31 juli tot en met 02 augustus 2020 op parking van CC De Brug te Zelzate  

o ministoet feestcomite De Katte op zondag 02 augustus  2020 op het openbaar domein te Zelzate  

o 21ste terrasrit zaterdag 01 en zondag 02 augustus 2020 op het openbaar domein thv Cafe Bristol te Zelzate  

Artikel 2: - Voor volgende evenementen bijsturing noodzakelijk is: 

o Kampioenenviering KVV op zaterdag 08 augustus 2020 op de terreinen van KVV te Zelzate: 

▪ Beperking tot max 100 deelnemers. 

o 7vs7 wisselbeker poets- en strijkcentrale Coppens op vrijdag 07 en zaterdag 08 augustus 2020 op de terreinen 
van Greko in de Zeestraat te Zelzate: 

▪ foodtrucks niet mogelijk (scheiding bubbels kan niet worden verzekerd),  

▪ bubbels uit elkaar houden,  

▪ niet ter plaatse douchen,  

▪ meer toiletten voorzien,  

▪ iedereen mondmakser,  

▪ minder ploegen 

Artikel 3: - Aan de organisatoren van het evenement “Katse Feesten Light” wordt gevraagd het evenement niet te laten 
doorgaan.  

2. KATTE-KERMIS 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen kan akkoord gaan met een sterk afgeslankte versie van de wijkkermis 
Katte-kermis op openbaar domein van de wijk De Katte (zonder wielerwedstrijden, zonder jogging, zonder rommelmarkt, 
zonder vuurwerk) gedurende de periode vanaf 31 juli 2020 t.e.m. 04 augustus 2020.  

Artikel 2: - Ter beveiliging van de zwakke weggebruikers en de kermisbezoekers dringen zich volgende tijdelijke maatregelen 
op: 

1. Gedurende de volledige duurtijd van de kermis (inclusief het opzetten en afbraak; t.t.z. woensdag 29 juli 2020 vanaf 
17:00 uur tot woensdag 05 augustus 2020 om 12:00 uur) wordt een SNELHEIDSBEPERKING tot 30 km/uur ingevoerd op 
de Assenedesteenweg tussen de kruispunten Molenstraat en Ooievaarslaan; gesignaleerd door middel van het 
verkeersbord figuur C43, met herhaling t.h.v. de Denderdreve en de Eikelstraat. 

2. Gedurende de volledige duurtijd van de kermis wordt een INHAALVERBOD ingevoerd over dezelfde afstand voorzien in 
artikel 1, gesignaleerd door middel van verkeersbord figuur C35. 

3. Gedurende de volledige duurtijd van de kermis zal ter hoogte van de versmalde doorgangen op de Assenedesteenweg 
het verkeer geregeld worden door driekleurige VERKEERSLICHTEN; gesignaleerd door de verkeersborden B19 en B21 
alsmede het verkeersbord A7 (RIJBAANVERSMALLING). 

4. Gedurende de volledige duurtijd van de kermis zal rechtover de inrit van het terrein van de Scouts een stilstaan- en 
parkeerverbod worden ingevoerd vanaf huisnummer 178 (elektriciteitscabine) tot aan de hoek met de Brazekestraat; 
gesignaleerd door de verkeersborden E3 (STILSTAAN- en PARKEERVERBOD INRIT SCOUTS). 

5. Op hierna vermeld tijdstip geldt een VOLLEDIG VERKEERSVERBOD op de Assenedesteenweg tussen het kruispunt met de 
Molenstraat en het kruispunt met de Kasteelstraat - Denderdreve: 



− zondag 02 augustus 2020: tussen 12:00 uur en 24:00 uur (stoet) 
VOLLEDIGE VERKEERSVERBOD (zowel plaatselijk als doorgaand verkeer). Deze maatregel zal kenbaar worden 
gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening, verkeersbord C3 en passende borden C31 aan voormelde 
kruispunten. 

− OP DE ANDERE TIJDSTIPPEN tijdens de totale duur van Katte-kermis geldt op de Assenedesteenweg tussen het 
kruispunt met de R4-west en het kruispunt met de Molenstraat: een verkeersverbod voor DOORGAAND 
VERKEER. Deze maatregel zal worden kenbaar gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening, 
verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" aan de kruispunten. Op de andere takken 
van die kruispunten worden de passende verkeersborden C31 geplaatst; 

− een OMLEIDINGSROUTE VOOR HET LOKALE LANDBOUWVERKEER via de Kasteelstraat en de Molenstraat of 
Riemestraat. Deze route wordt aangeduid per verkeersborden F41 ‘landbouwvoertuigen’. 

− Tevens wordt aan het kruispunt van de R4-west met de N436 Assenedesteenweg en aan het kruispunt van de 
N436 Assenedesteenweg met de Molenbosstraat (Assenede) voorwegwijzerborden F39 geplaatst met de tekst 
“wijk De Katte doorgaand verkeer VERBODEN tussen 29 juli en 04 augustus”. 

6. Molenstraat: een parkeerverbod aan te brengen aan beide zijden van de Molenstraat vanaf Assenedesteenweg tot aan 
eerste verkeersdrempel.Op zondag 02 augustus 2020 tussen 13:00 uur en 18:00 uur (DOORGANGSRUIMTE STOET). 

7. Ooievaarslaan: een parkeerverbod aan te brengen aan beide zijden van de Ooievaarslaan vanaf Assenedesteenweg tot 
aan Lijsterlaan en vanaf Lijsterlaan tot aan Koning Albertlaan (inclusief verbindingsweg naar Koning Albertlaan) langs de 
even huisnummers.  

Koning Albertlaan: een parkeerverbod aan te brengen langs de oneven huisnummers vanaf de verbindingsweg naar de 
Ooievaarslaan tot aan de Groene Briel. 

Op zondag 02 augustus 2020 tussen 13:00 uur en 18:00 uur (DOORGANGSRUIMTE STOET). 

8. Van woensdag 29 juli 2020 t.e.m. woensdag 05 augustus 2020: 

− Kruispunt Assenedesteenweg – Ooievaarslaan: ter hoogte van kruispunt Assenedesteenweg - Ooievaarslaan en 
kruispunt Ooievaarslaan - Leeuwerikenlaan volledig afbakenen met verkeersbord C3 en borden C31 te plaatsen 
op de Assenedesteenweg; verkeerverbod in het afgesloten gedeelte; wegomlegging via de Assenedesteenweg – 
R4 – K. Albertlaan; kruispunt Ooievaarslaan - Lijsterlaan: bord F45 (lunapark); 

− Kruispunt Assenedesteenweg – R4: halve afbakening van de Assenedesteenweg + figuur C3 + onderbord 
plaatselijk verkeer + bord wegomlegging richting E34-N49 met herhaling omleiding aan de afslag/oprit naar de 
E34 richting kust; aan beide zijden genoemd kruispunt figuur C31 + uitgezonderd plaatselijk verkeer; 

− Kruispunt Assenedesteenweg – Ooievaarslaan: herhaling figuur C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer; 

− Kruispunt Assenedesteenweg – Denderdreve: herhaling figuur C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer; 

− Trieststraat – Zelzatestraat: afbakening van de Zelzatestraat + bord C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + 
wegomlegging richting E34-N49; aan kruispunten E34-N49 – Stoepestraat bord wegomlegging richting Zelzate; 
in Trieststraat bord C 31 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + bord wegomlegging naar E34-N49; 

− Molenbosstraat – Zelzatestraat: afbakening van de Zelzatestraat + bord C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + 
wegomlegging richting E34-N49; aan kruispunten E34-N49 – Stoepestraat bord wegomlegging richting Zelzate; 
in Trieststraat bord C 31 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + bord wegomlegging naar E34-N49; 

− Stoepestraat – E34/N49: plaatsen voorwegwijzerbord F39 met omleiding voor verkeer met bestemming Zelzate 
via de E34/N49; 

− Denderdreve (drankgelegenheid feestcomité):  

o Assenedesteenweg ter hoogte van Denderdreve: borden C31 

o Denderdreve aan Assenedesteenweg: afbakening incl. bord C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + 
bord F45; 

o Poelstraat ter hoogte van Denderdreve: borden C31 

o kruispunt Denderdreve - Poelstraat: afbakening incl. bord C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + bord 
F45 

o deze signalisatie (afbakening + bord C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + bord F45) te herhalen aan 
Denderdreve – Groene Briel;  

o ter hoogte van afbakening terras op afstand volledige afbakening met bord C3 en signalisatielampen; 
een parkeerverbod in te voeren in het afgebakende gedeelte.  

9. Parkeerverbod in te voeren op parking Denderdreve en het afgebakende gedeelte (drankgelegenheid feestcomité) 
geldende van dinsdag 28 juli 2020 om 08:00 uur tot woensdag 05 augustus 2020 om 12:00 uur (DRANKGELEGENHEID 
FEESTCOMITEIT). 



Afsluiten Denderdreve vanaf Assenedesteenweg tot huisnr. 142: 

− vanaf vrijdag 31 juli 2020 om 21:00u tot zaterdag 01 augustus 2020 om 03:00u; 

− vanaf zaterdag 01 augustus 2020 om 21:00u tot zondag 02 augustus 2020 om 03:00u; 

− vanaf zondag 02 augustus 2020 om 21:00u tot maandag 03 augustus 2020 om 03:00u; 

− vanaf maandag 03 augustus 2020 om 21:00u tot dinsdag 04 augustus 2020 om 03:00u; 

− vanaf dinsdag 04 augustus 2020 om 21:00u tot woensdag 05 augustus 2020 om 03:00u; 

10. Ter hoogte van de KERMISKRAMEN EN TENTEN (die grenzen tot aan het fietspad of dit overschrijden) zal over de 
ganse afstand een afbakening worden aangebracht voorzien van signalisatielampen en aan beide uiteinden het 
verkeersbord D1c-d en aanwijzingsbord fietsers op rijbaan. 

Voor het PLAATSEN van de kermiskramen en de tenten zal parkeerverbod worden ingevoerd op de plaatsen waar de 
kramen zullen worden opgesteld vanaf woensdag 29 juli 2020 om 17:00u. 

11. 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. 

3. AANKOOP VAN WEGWERPMONDMASKERS VOOR HET PERSONEEL VAN GEMEENTE EN OCMW 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om 5.000 wegwerpmondmaskers aan te kopen voor het 
personeel bij firma SIOS-group voor de totaalprijs van 3.950,00 euro excl BTW of 4.187,00 euro incl BTW. 

Artikel 2: - De uitgave voor een bedrag van 4.187,00,00 euro incl. btw wordt toegerekend op AR: 6001000 – BI: 011999 van 
het exploitatiebudget 2020. De financieel directeur wordt om visum gevraagd. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

4. OPSTART VAN LOKALE CONTACT TRACING VIA HUISARTSENKRING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het opstarten van een lokaal 
contactopvolgingsysteem via de huisartsenkring samen met de gemeente Wachtebeke. 

Artikel 2: - Een personeelslid van de gemeente Zelzate wordt gedurdende 3 dagen en een personeelslid van de gemeente 
Wachtebeke wordt gedurende 2 dagen ingezet om de contactopvolging te doen. 

Artikel 3: - Voor het personeelslid wordt een opleiding voorzien. 

5. PERSONEEL - AANDUIDING CORONACOÖRDINATOR DOOR TIJDELIJKE WIJZIGING FUNCTIE-INHOUD XXX 

Artikel 1: - De huidige functie-inhoud van XXX als voltijds contractueel administratief medewerker beleidsorganen (OCMW en 
gemeente) op niveau B1-B3, wordt met ingang van 20 juli 2020 en tot zolang als nodig tijdelijk gewijzigd naar voltijds 
coronacoördinator - niveau B1-B3 teneinde te kunnen instaan voor uitwerking van het coronabeleid/opmaak van het 
relanceplan en alle bijhorende maatregelen hieromtrent. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan mevrouw Daphne Neetesonne en de personeelsdienst. 
 
Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 
Dagtekening als boven 
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