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BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
 

Datum zitting: 28 augustus 2020 
Datum publicatie website: 4 september 2020 

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. 7, 12, 14, 17 en 21 augustus 2020. 

2. BESPREKING MAIL RAADSLID LUCIEN VAN DE VELDE 

Dit punt werd uitgesteld. 

3. DIENST BEVOLKING – AMBTELIJKE INSCHRIJVINGEN 

Wordt van ambtswege ingeschreven in het bevolkingsregister: 

− XX. 

4. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

Wordt ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt:  

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Knikkerstraat 18/A000 te Zelzate; 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Akker 3/B000 te Zelzate; 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Cesenaticolaan 14/0001 te Zelzate; 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Blende 17;  

Artikel 2: - Wordt ambtshalve uit het vreemdelingenregister geschrapt:  

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Knikkerstraat 185/A000 te Zelzate; 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Boerenstraat 28/0201 te Zelzate; 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Burg. Jos. Chalmetlaan 59 te Zelzate; 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Lappersfort 8/0001 te Zelzate; 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Groenplein 5/0201 te Zelzate; 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Grote Markt 5/0101 te Zelzate; 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Grote Markt 5/0101 te Zelzate; 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Grote Markt 5/0101 te Zelzate; 

5. COMMUNICATIE: VRAAG TOT SAMENWERKING OP 21 SEPTEMBER 2020 IN HET KADER VAN DE INTERNATIONALE DAG 
VAN DE VREDE. 

Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft de campagne van de Verenigde Naties (in Vlaanderen 
gecoördineerd door Vrede vzw) en kiest ervoor om volgende acties te ondernemen: 

− Een kort artikel op de website met uitleg waarom onze gemeente de oproep tot een verbod op kernwapens ondersteunt 
(teksten en logo beschikbaar via Vrede vzw) 

− Het laten wapperen van de vredesvlag op het gemeentehuis in de week van 21 september 2020. 

− De brief in bijlage, gericht aan de premier en de parlementsvoorzitter, houdende de vraag om een open democratisch 
parlementair debat over de aanwezigheid van kernwapens op Belgisch grondgebied te houden, door de burgemeester 
laten ondertekenen, 

− Het ICAN Cities Appeal (ook in bijlage) door de burgemeester laten ondertekenen, waardoor Zelzate steunt geeft aan het 
VN-kernwapenverbod en de regering oproept om het Verdrag te ondertekenen 

6. FINANCIËLE DIENST: - ALGEMENE BELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE 
WOONGELEGENHEDEN AANSLAGJAAR 2018 + 2019 - BEZWAARSCHRIFT INGEDIEND DOOR DE ROO PATRICK - 
BESLISSING 

Indiener bezwaarschrift : Geassocieerde notarissen Sintobin - D’Aubioul, 
                          Onteigeningsstraat 3, 9060 Zelzate 
Poststempel bezwaarschrift : 20/04/2020 
Uref.: kohierartikel 258000021 + 258000022 + 259000016 + 259000017 



Belasting: Algemene belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden 
Aanslagjaar: 2018 + 2019 
Uitvoerbaarverklaring: 14/02/2019 + 06/12/2019 
Belastingplichtige: XXX 
Artikelnr.: 258000021 + 258000022 + 259000016 + 259000017 
Bedrag belasting: 1.583,00 euro + 1.583,00 euro + 1.610,00 euro + 1.610,00 euro  

Het college van burgemeester en schepenen volgt de beoordeling van de dienst.  

Verzoeker zal op de hoogte worden gebracht dat het bezwaarschrift niet aanvaard wordt en dat de aanslag behouden blijft. 

Afschrift van deze belasting zal aan bezwaarindiener worden betekend. 

7. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: 

Lijst nrs. 2020/156, 2020/157, 2020/160 en 2020/61 

8. ICT – VERNIEUWING HARDWARE FIREWALLS VOOR DIVERSE LOCATIES GEMEENTE 

Goedkeuring wordt verleend aan het prijsvoorstel d.d. 6 augustus 2020 met ref. 20001453 van IT1, Steenkaaistraat 14, 9200 
Dendermonde voor Fortigate firewalls voor een totaalbedrag van 998,83 euro excl. BTW en 1.208,58 euro incl. BTW voor de 
vernieuwing van de firewalls op volgende locaties: sportdienst, technische dienst, bibliotheek, ZET-gebouw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2020 onder AR/BI 2410000/011901. 

9. ICT – OFFICE 365 – DIGITAL COACHING 

Goedkeuring wordt verleend aan het prijsvoorstel d.d. 1 juli 2020 van Synergics, Blue Tower 1, Sluisweg 1, 9000 Gent voor 
een totaalbedrag van 13.365,00 euro excl. BTW of 16.171,65 euro incl. 21% BTW, het bedrijf Synergics werkt in 
onderaanneming van het bedrijf Cronos Public Services nv, Business Park King Square, Veldkant 33A, 2550 Kontich. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2020 onder AR/BI 2410000/011901. 

10. MILIEU – AANPASSINGEN GAS-REGLEMENT 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt haar standpunt d.d. 6 december 2019. Het college gaat principieel 
akkoord aan de voorgestelde aanpassingen van het GAS-reglement, met uitzondering van het toepasbaar maken van het 
nieuwe protocolakkoord niet-verkeer op minderjarigen vanaf de volle leeftijd van 14 jaar.  

Deze beslissing wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.  

11. PRINCIPEBESLISSING INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE NOODZAAK VAN VERWERVING EN TOT LATEN VASTSTELLEN 
VAN EEN ONTEIGENINGSBESLUIT VOOR GRONDEN AAN DE  SLACHTHUISSTRAAT 1STE AFDELING SECTIE A 605CP0000-
605DP0000 – 606K2P0000 

Het college van burgemeester en schepenen neemt, in het kader van het realiseren van het Masterplan Zelzate 2050, de 
principiële beslissing inzake de noodzaak tot verwerving van de percelen gelegen langsheen de Slachthuisstraat, kadastraal 
gekend als 1ste afdeling sectie A 605CP0000 - 605DP0000 – 606K2P0000 en zal daartoe door de gemeenteraad een 
onteigeningsbesluit laten vaststellen. 

Veneco wordt aangeduid om uitvoering te geven aan het woonbeleid van de gemeente Zelzate door de ontwikkeling van de 
site aan de Slachthuisstraat. 

12. PERSONEEL – STAGE GEMEENTELIJKE TECHNISCHE DIENST - GOEDKEURING AANVRAAG TOT HET SLUITEN VAN EEN 
OVEREENKOMST ALTERNERENDE OPLEIDING VIA DUAAL LEREN CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel tot het sluiten van een overeenkomst alternerende 
opleiding (O.A.O.) via het sectoraal partnerschap Duaal Leren waarbij de volgende 2 studenten aan het centrum voor deeltijds 
onderwijs met vestiging Edugo Glorieux te Oostakker ingeschakeld zullen worden voor een alternerende opleiding bij de 
gemeentelijke technische dienst vanaf 7 september 2020 en hiervoor een maandelijkse vergoeding zullen ontvangen: 

▪ XXXX - opleiding groen- en tuinbeheer DBSO met een vergoeding van 520,30 euro/maand (tweede jaar) 

▪ XXXX - opleiding houtbewerking DBSO met een vergoeding van 560,90 euro/maand (derde jaar) 

13. INSCHAKELING VRIJWILLIGERS VOOR MIDDAGTOEZICHT OP DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om de volgende middagtoezichters vanaf 1 
september 2020 te vergoeden via een forfaitaire onkostenvergoeding van 9,5 € per dag: 

− XXX 

− XXX 

− XXX 

Dit wordt vastgelegd in een afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de vrijwilligers. 

14. PERSONEEL - OPENVERKLARING BIJ AANWERVING VAN EEN VOLTIJDSE CONTRACTUELE BETREKKING VAN 
MEDEWERKER BESTUURSORGANEN NIVEAU B1-B3 VOOR ONBEPAALDE DUUR EN AANLEG VAN EEN 
WERVINGSRESERVE VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR 

In toepassing van Titel II, hoofdstuk II en III en bijhorende bijlagen van de rechtspositieregeling wordt een betrekking van 



voltijds contractueel deskundige omgeving op niveau B1-B3 voor onbepaalde duur opengesteld via aanwerving. 

Het selectieprogramma is als volgt bepaald in de rechtspositieregeling: 

Schriftelijk gedeelte (100 punten) 

Proef 1: (50 punten) 

Kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het functieprofiel en de taakomschrijving werden bepaald. Hierbij wordt 
ook de kennis en vaardigheden inzake ICT beoordeeld. 

Proef 2: (50 punten) 

Een geïntegreerde gevalstudie waarbij de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk en 
waarbij analysevaardigheden, inzicht en kennis van de materie worden beoordeeld. 

Psychotechnisch gedeelte (niet geschikt – geschikt) 

Het toetsen van de algemene intelligentie, het leervermogen, de persoonlijkheid en indien het functieprofiel het vereist de 
leidinggevende capaciteiten. 

Mondeling gedeelte (100 punten) 

Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals 
zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor het werkterrein, van zijn/haar organisatievermogen en van zijn/haar sociale 
vaardigheden.  

Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.  

Beoordeling van de selectiegedeelten 

Schriftelijke en mondelinge examengedeeltes worden steeds op 100 punten gequoteerd. Om geslaagd te zijn, dienen de 
kandidaten 60% van de punten te behalen. Bestaat dit gedeelte uit proeven dan dient de kandidaat bovendien op ieder van 
deze proeven minimaal 50% van de punten te behalen. 

Voor de psychotechnische gedeelten en assessmentgedeelten dienen de kandidaten minstens een geschikt te behalen. 

De selecties zijn niet-vergelijkend. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van een volledige vergelijking van 
de titels en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering in overeenstemming met de bepalingen van de 
Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991. 

De vacature zal worden gepubliceerd op de website van de VDAB, en van de gemeente/het OCMW; de vacature wordt 
eveneens intern bekendgemaakt. 

In toepassing van hoofdstuk III – Afdeling 3 – Artikel 23 en volgende van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 
wordt na de selectieprocedure een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar aangelegd. 

15. PERSONEEL - AANSTELLING VAN EEN DEELTIJDS (26/38) CONTRACTUEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NIVEAU C1-
C3 VOOR ONBEPAALDE DUUR EN AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de processen-verbaal van de aanwervingsprocedure voor de 
functie van deeltijds (26/38) administratief medewerker niveau C1-C3 voor onbepaalde duur en aanleg van een 
wervingsreserve voor de duur van 2 jaar. 

Met stembriefjes wordt de volgende stemuitslag bekomen: 

Naam Voornaam JA NEE 

    

  4  

    

    

    

    

Onthouding: 0 

XXX, wordt aangesteld als deeltijds (26/38) administratief medewerker niveau C1-C3 voor onbepaalde duur (met ingang van 1 
september 2020. 

Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

In toepassing van hoofdstuk IV – Afdeling 2 – Artikel 31 en volgende van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel 
wordt een wervingsreserve aangelegd voor de functie van administratief medewerker niveau C1-C3 voor de duur van 2 jaar als 
volgt: 

 Naam Voornaam 

1.    

2.    

3.    

4.    



5.    

16. PROJECT 2020/669 – ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN 2020 - GOEDKEUREN VORDERINGSSTAAT 4 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 4 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht 
“Onkruidbeheer verhardingen 2020” voor een bedrag van € 2.590,14 excl. btw of € 3.134,07 incl. 21% btw, waardoor de 
werken een bedrag bereiken van € 10.775,91 excl. btw of € 13.038,85 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). 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 beleidsdomein omgeving 020000/6103510. 

17. PROJECT 2020/693 – AANKOOP MATERIALEN MODULAIRE PLAFONDS GEMEENTEHUIS - GOEDKEURING GUNNING EN 
LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2020/693 en de raming voor de opdracht “Aankoop 
materialen modulaire plafonds gemeentehuis”. De raming bedraagt € 826,44 excl. btw of € 999,99 incl. 21% btw. 

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

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, 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 firma met de enige offerte, zijnde Baustoff+Metall Belgium, Veeweg 9 te 9000 Gent, 
tegen het nagerekende offertebedrag van € 510,36 excl. btw of € 617,54 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in Het 
investeringsbudget 2020 onder AR 2210000;BI 011999; env 6.1 subproject 5. 

18. UITBREIDING VAN ELEKTRICITEITSNET OOST- EN WESTKADE I.F.V. RENOVATIE BUSPLEIN DOOR FLUVIUS 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitvoering van: 

- Prijsofferte van Fluvius, Antwerpsesteenweg 260 te 2660 Antwerpen met nummer 7000158707 voor uitbreiding van 
elektriciteitsnet Oostkade; prijsraming: 8.195,56 euro incl. btw 

- Prijsofferte Fluvius, Antwerpsesteenweg 260 te 2660 Antwerpen met nummer 7000158716 voor uitbreiding van 
elektriciteitsnet Westkade; prijsraming: 7.557,85 euro incl. btw. 

19. VRAAG TOT GRATIS GEBRUIK POLYVALENTE ZAAL BIBLIOTHEEK VOOR BEDLING PLANTJES KOTK  

Het college van burgemeester en schepenen stelt de polyvalente zaal van de bibliotheek op maandag 21, dinsdag 22 en 
woensdag 23 september 2020 telkens van 17u tot 19u gratis ter beschikking aan Peter Bruggheman - 
comitéverantwoordelijke plantjes weekend Zelzate, wonenede te Kraaienbos 5 te 9960 Assenede – teneinde de bedeling van 
de plantjes voor Kom Op Tegen Kanker te laten doorgaan.  

Er dient ten alle tijden rekening gehouden te worden met de geldende Corona-maatregelen en richtlijnen.  

De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van de beslissing. 

TOEGEVOEGD PUNT 1: VORDERINGSSTAAT 2 OMVORMING TOT GROENE BEGRAAFPLAATS 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 2 van Groendienst Roegiers nv, Garenhoekstraat 1 te 9960 Assenede voor 
de opdracht “Omvorming tot groene begraafplaats” voor een bedrag van € 20.926,05 excl. btw of € 25.320,52 incl. 21% btw 
(€ 4.394,47 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 63.791,05 excl. btw of € 77.187,17 incl. 
21% btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget 2020 binnen enveloppe IP4.2 subproject 3 AR 2220000 
BI 099000. 

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

TOEGEVOEGD PUNT 2: VORDERINGSSTAAT 3 HERAANLEG BUSSTATION EN PARKING 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 3 van Hertsens NV, Oeverkant 38, 2070 Burcht voor de opdracht 
“Heraanleg van busstation en parking” voor een bedrag van € 123.686,68 excl. Btw of € 149.660,88 incl. btw.  

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van envellope 3 subproject 1 actieplan 
OM05.03 actie 1. 

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

PUNT II     OMGEVING 

1. 

Aanvrager en/of exploitant Luc Roegiers & Frederik Tack 
Geassocieerde notarissen 
Dorp 38 
9185 Wachtebeke 

Voorwerp: Verkaveling 7 loten - verkoopbaarheidsattest 

De aanvraag omvat: Het verkavelen van gronden  



Ligging: Sint Stevensstraat 14, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0919/B en 0918/B 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2018030269 

Gemeentelijk dossiernummer O/2018/45 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/Dossier/57  

Het attest overeenkomstig art. 4.2.16  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt afgeleverd voor de verkaveling 
O/2018/45. 

2. 

Aanvrager en/of exploitant NV Telenet Group  
Neerveldstraat 107 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

Voorwerp: Verplaatsen van antennes  voor telecommunicatie 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Hoogbouwplein 1B, 9060 Zelzate, 
Zelzate 1 AFD, sectie D, 0459 F, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020011689 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/367 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/Dossier/390  

KENNISNAME BESLISSING DOOR DE GEWESTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR  

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 12 augustus 2020 
betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag NV Telenet Group, Neerveldstraat 107, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Er wordt geen beroep ingediend. 

3. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Regularisatie van een glazen deur 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Marktstraat 3, 9060 Zelzate, 
Marktstraat 1, 9060 Zelzate, 
Marktstraat 3H, 9060 Zelzate, 
Grote Markt 72, 9060 Zelzate, 
Marktstraat 3J, 9060 Zelzate, 
Grote Markt 74, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0520 P, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020083700 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/414 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/Dossier/439  

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXX  inzake de regularisatie van een glazen deur, gelegen te Marktstraat 3, 9060 Zelzate, Marktstraat 1, 9060 Zelzate, 
Marktstraat 3H, 9060 Zelzate, Grote Markt 72, 9060 Zelzate, Marktstraat 3J, 9060 Zelzate, Grote Markt 74, 9060 Zelzate, 
kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A,  0520 P 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. 

4. 

Aanvrager: Notaris Jan Verstraeten 
Leegstraat 25A 
9960 Assenede 

Voorwerp: Splitsing onroerende goederen 

Ligging: Landstraat 16 
2de  Afd. Sie B nr. 755/C/5 

Intern nummer 327/20 

Uiterste adviesdatum 07/09/2020 

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

http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/Dossier/57
http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/Dossier/390
http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/Dossier/439


Het afgesplitste deel kan enkel gebruikt worden als tuingrond en zal latere verbouwingen bij Landstraat 
16 bemoeilijken wegens een ondiepe tuinzone.  

5. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Verbouwen van een  eengezinswoning 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Assenedesteenweg 38, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 1 AFD, sectie A, ZELZATE 1 AFD, sectie A,  
0576 B  2,0576 T, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020032123 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/403 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/Dossier/428 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
Dietzel Johan, Assenedesteenweg 118a, 9060 Zelzate inzake het verbouwen van een  eengezinswoning, gelegen te 
Assenedesteenweg 38, 9060 Zelzate, Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0576 B  2, ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0576 
T, 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:  

• De werken moeten strikt worden uitgevoerd zoals op de bouwplannen. 
Vernieuwbouw is niet toegelaten. 

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

6. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Verbouwen tot eengezinswoning 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Assenedesteenweg 160, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 1 AFD, sectie A, ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0112 M,0106 A, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020081581 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/412 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/Dossier/437 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het verbouwen tot eengezinswoning, gelegen te Assenedesteenweg 160, 9060 Zelzate, Kadastraal gekend als 
ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0112 M, ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0106 A een gedeeltelijke vergunning af te leveren. De herbouw en 
uitbreiding van het afdak wordt uitgesloten van vergunning. 
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:  

• Agentschap Wegen en Verkeer AWV - dienst patrimonium - Oost-Vlaanderen heeft advies uitgebracht op 6 juli 2020, 
ontvangen op 6 juli 2020. De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig   

• De herbouw en uitbreiding van het afdak wordt uitgesloten van vergunning. 
3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

7. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Opsplitsen van een dokterswoning en dokterspraktijk zonder 
verbouwingswerken 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Akkerstraat 20, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0119 S, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020085441 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/417 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/Dossier/442 



Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het opsplitsen van een dokterswoning en dokterspraktijk zonder verbouwingswerken, gelegen te Akkerstraat 20, 
9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0119 S een vergunning af te leveren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  
1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen, 
te melden via het omgevingsloket. 
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

• Het advies van de brandweer uitgebracht op 16 juli 2020 dient strikt te worden nageleefd. 
3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

8. 

Aanvrager: Nitra  

Voorwerp: Bouwen transportbedrijf 

Ligging: Triphonstraat 
ZELZATE 2 AFD/ZELZATE, sectie B, nr 509/d-508/a – 430/l/3 

Intern nummer A/vo2020/1320 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
- Aangaande voorstel 1 

o Waszone kan niet achter bedrijfsgebouw (de verharding achter het gebouw werd uit de 
verkavelingsvergunning gesloten) 

o Parkeren dient binnen lot 78 te gebeuren, parkeerzone voor lot 78 en met erfdienstbaarheid naar Aquafin 
is niet voor de bedrijfsactiviteit zelf 

o Parkeren tot op de perceelsgrens in noord-oostelijke richting is niet aanvaardbaar, een buffer dient 
voorzien te worden op het terrein 

- Aangaande voorstel 2 
o Bijkomende ophoging is in strijd met het reeds afgeleverde verkoopbaarheidsattest 
o Buffer verkleinen naar 10m is niet haalbaar tov de woonstraat 
o Bufferen tov het achterste lot van de Polderstraat is noodzakelijk, dit zijn twee afzonderlijk werkende 

gebieden.  
o Facultatieve doorgang in strijd met overeenkomst om geen aansluiting te voorzien naar de Polderstraat 
o Parkeren binnen kavel en zone voor lot telt niet mee als activiteitenzone (parking 1 tem 11)   
o Technische opmerking en enkel indien het voorstel zou aanvaard zijn: verzaken aan de verkaveling is niet 

mogelijk, bijstellen wel 
Terrein leent zich er niet toe om een dergelijke hoeveelheid aan vrachtwagens te stallen gezien er onvoldoende buffering kan 
gecreëerd worden. Dit staat nog los van het feit dat er momenteel nog geen alternatieve ontsluitingsroute is aangelegd voor 
de KMO-site.  

9. 

Aanvrager: XXX  

Voorwerp: Brasserie bij motorzaak 

Ligging: Maïsstraat 1 
9060 Zelzate 
ZELZATE 2 AFD/ZELZATE, sectie C, nr(s) 0203E 

Intern nummer A/vo2020/1370 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de voorgestelde  ontwikkeling naar brasserie kan aanvaard worden 
gezien de openingsuren deze zullen volgen van de omliggende handelszaken.  

PUNT III     KENNISGEVINGEN 

1. Besluit van de gouverneur betreffende jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Laurentius. 

2. Brief van COMEET betreffende steun aan de Meetjeslandse cultuur – en eventsector. 

3. Brief van de wnd. gouverneur betreffende geen maatregel van toezicht in de klacht tegen de gang van zaken m.b.t. de 
algemeen directeur.  

4. Brief van de gouverneur betreffende goedkeuring aan het GR-besluit van 29 juni 2020 inzake dotatie aan de 
hulpverleningszone Centrum. 

5. Brief van Fineg betreffende pilootproject bcheck. 

6. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende geen gevolg aan GAS-dossier sluikstort wegens onbekende dader. 

7. Jaarverslag 2019 van Veneco. 

8. Proces-verbaal van de kerkraadsverkiezingen kerkfabriek Sint-Laurentius.  



In opdracht: 
De wnd. algemeen directeur,    De burgemeester-voorzitter 


