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PUNT I BESLISSINGEN 

1. GOEDKEURING NOTULEN  

Dit punt werd uitgesteld. 

2. VRAGEN VAN VOORZITTER FEESTCOMITE MET BETREKKING TOT O.A. STATIONEREN EN BESCHERMEN 
CARNAVALSWAGENS FEESTCOMITE EN GEBRUIK TERREIN ZET-GEBOUW 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies aan de mobiliteitsambtenaar of het plaatsen van 
Amsterdammetjes, dit zijn afgeronde paaltjes, met ketting als verbinding ertussen een oplossing kunnen zijn om de terrassen 
van horecazaken te beveiligen. 

Artikel 2: - De fietsstraten zullen beter gesignaleerd worden en er zullen bijkomende fietsrekken op de Grote Markt geplaatst 
worden. 

Artikel 3: - Betreffende de vraag tot het stationeren en beter beschermen van de carnavalswagens van het feestcomité zal 
worden meegedeeld dat gelet op het eigen budget van het feestcomité, ten bedrage van 34.000 euro, zal aan de voorzitter 
van het feestcomité gevraagd worden de bescherming van de carnavalswagens uit eigen budget te financieren. Gezien de 
coronamaatregelen heeft het feestcomité dit jaar immers minder budget aan activiteiten uitgegeven. De onderhoudskosten 
aan de carnavalswagens zelf zijn eveneens voor het budget van het feestcomité. Op de binnenkoer en de oprit van het ZET-
gebouw is voldoende ruimte om activiteiten van het feestcomité voor te bereiden. Er zal een overleg georganiseerd worden 
tussen de jeugdconsulent en de voorzitter van het feestcomité om concrete afspraken te maken rond het gebruik van het 
ZET-gebouw voor het onderbrengen van het materiaal van het feestcomité en voor andere praktische zaken. 

Artikel 4: - Voor de stockage van de containers zal intern een oplossing worden gezocht, eventueel op de toekomstige site 
Zelzate Zuid. 

3. AANKOOP KRUISKROESKARPER VISVIJVER - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Artikel 1: - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 2: - Goedkeuring wordt verleend aan viskwekerij Aquality voor de opdracht “Aankoop kruiskroeskarper visvijver”. De 
raming bedraagt € 2150 excl. btw of € 2279 incl. 6% btw. 

Artikel 3: - Deze opdracht wordt gegund aan viskwekerij Aquality, Aarselestraat 42 bus 2 te 8700 Aarsele, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2150; of 2279 6% btw mits het verkrijgen van een visum. 

Artikel 4: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
het budget van 2020 in het beleidsdomein omgeving 068000/6139999. 

4. EXITPROTOCOL EVENTSECTOR 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om kleinere evenementen terug toe te laten in onze 
gemeente, en vraagt aan de burgemeester om het burgemeesterbesluit d.d. 30 juli 2020 houdende tijdelijke maatregel met 
betrekking tot het niet meer vergunnen van interne en externe evenementen om de verspreiding van het coronavirus covid-
19 te beperken, op te heffen. 

Artikel 2: - Het exitprotocol voor evenementen waarin de voorwaarden staan onder dewelke een evenement op het 
grondgebied Zelzate mogelijk is, wordt goedgekeurd. 

Artikel 3: - Voor alle evenementen dient een toelating van het college gevraagd te worden, ook bij evenementen minder dan 
200 personen. 

Artikel 4: - Bij elke aanvraag tot goedkeuring van een evenement moeten volgende stukken ingediend worden: 

o Een evenementenformulier, 

o een ingevuld CERM-formulier met kleurcode groen, 

o een risicoanalyse/draaiboek van het evenement, 

o de gegevens van een contactpersoon die de coronamaatregelen opvolgt; 

Artikel 5: - De aanvraag moet op tijd worden ingediend zodat het college de nodige tijd heeft om de adviezen te kunnen 
opvragen en goedkeuring te geven. 

Artikel 6: - Het exitprotocol wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd aan het publiek.  



5. AANVRAAG GEBRUIK CC DE BRUG VOOR DIVERSE ACTIVITEITEN 2021 

Dit punt werd uitgesteld.  

6. PERSONEEL - AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS CONTRACTUEEL MEDEWERKER BESTUURSORGANEN NIVEAU B1-B3 
VOOR ONBEPAALDE DUUR EN AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR – SAMENSTELLING 
SELECTIECOMMISSIE 

Enig artikel: - De selectiecommissie voor de aanwerving van een voltijds contractueel medewerker bestuursorganen niveau B1-
B3 voor onbepaalde duur en aanleg van een wervingsreserve wordt als volgt samengesteld: 

− wnd. algemeen directeur gemeentebestuur Zelzate  

− diensthoofd beleid & organisatie, Gemeente Maldegem 

− directeur beleids- en organisatieopvolging, Gemeente Aalter 

− werving & Selectie A&S, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem 

− werving & Selectie A&S, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem 

Het college van burgemeester en schepenen laat de aanduiding van de voorzitter en de secretaris van de selectiecommissie 
over aan de leden van de selectiecommissie die in hun midden een voorzitter en secretaris zullen aanduiden. 

7. PERSONEEL - AANWERVING VAN EEN HALFTIJDS (19/38) CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD BURGERZAKEN/ONTHAAL 
NIVEAU C4-C5 VOOR ONBEPAALDE DUUR EN AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR – 
SAMENSTELLING SELECTIECOMMISSIE 

Enig artikel: - De selectiecommissie voor de aanwerving van een halftijds (19/38) contractueel diensthoofd 
burgerzaken/onthaal niveau C4-C5 voor onbepaalde duur en aanleg van een wervingsreserve wordt als volgt samengesteld: 

− wnd. algemeen directeur gemeentebestuur Zelzate  

− hoofdcoördinator burgerzaken, gemeente Evergem 

− teamleider burgerzaken, gemeente Lievegem 

− werving & Selectie A&S, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem  

− werving & Selectie A&S, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem 

Het college van burgemeester en schepenen laat de aanduiding van de voorzitter en de secretaris van de selectiecommissie 
over aan de leden van de selectiecommissie die in hun midden een voorzitter en secretaris zullen aanduiden. 

8. PERSONEEL - OPENSTELLING EN AANSTELLING VAN EEN VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NIVEAU C1-C3 
VOOR BEPAALDE DUUR (1 JAAR) BIJ DE FINANCIËLE DIENST VIA DE LOPENDE WERVINGSRESERVE  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de openstelling en aanstelling van een tijdelijk voltijds 
administratief medewerker niveau C1-C3 bij de financiële dienst voor de duur van één jaar door beroep te doen op de lopende 
wervingsreserve voor deze functie. 

Met stembriefjes wordt de volgende stemuitslag bekomen: 

Naam Voornaam JA NEE 

  5  

    

    

    

    

Onthouding: 0 

Op basis van de bekomen stemuitslag wordt: 

XXX wonend te 9160 Lokeren aangesteld als voltijds administratief medewerker niveau C1-C3 bij de financiële dienst voor de 
duur van één jaar met ingang van 21 september 2020 tot en met 20 september 2021. 

Artikel 2: – Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financieel directeur. 

9. STAGE-AANVRAAG DOOR SINT-LAURENSINSTITUUT 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de stagecoördinator Sint-Laurensscholen 
secundair onderwijs Zelzate, om tijdens het schooljaar 2020-2021 een administratieve stageplaats te voorzien voor twee 
leerlingen van de studierichting Kantoor waarbij: 



− 1 stagiair (leerling 5de jaar Kantoor) vanaf woensdag 9 september 2020 tot en met woensdag 9 juni 2021 elke week op 
woensdagvoormiddag 4 uur ingeschakeld zal worden bij de sportdienst onder begeleiding van de beheerder 
sportcomplex Eurohal. 

− 1 stagiair (leerling 6de jaar Kantoor) ingeschakeld zal worden bij de dienst stedenbouw en milieu onder begeleiding van  
omgevingsambtenaar en dit vanaf donderdag 17 september 2020 tot en met donderdag 18 juni 2021, telkens op 
donderdag gedurende 7 uur, alsook gedurende drie blokstages van een volledige week (van maandag 7 december 2020 
tot en met vrijdag 11 december 2020, van woensdag 24 maart 2021 tot en met woensdag 31 maart 2021 en vanaf 
maandag 14 juni 2021 tot en met vrijdag 18 juni 2021). 

10. MOB - AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER – DIVERSE VERKEERSMAATREGELEN UIT HET 
VEILIGHEIDSOVERLEG D.D. 05 MAART 2020 + 30 JUNI 2020 EN ANDERE MELDINGEN 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het invoeren van parkeren met 
tijdsbeperking tot maximum 15 minuten ter hoogte van de handelszaak: 

aan de Burgemeester Joseph Chalmetlaan 67 voor één parkeerplaats. 

aan de Burgemeester Joseph Chalmetlaan 69 voor één parkeerplaats 

Bij de verkeersborden E9 parkeerschijf worden de passende onderborden met de tijdsduur “maximum 15 minuten” 
aangebracht. 

Artikel 2: - De gemeenteraad zal worden gevraagd om deze beslissing en maatregel op te nemen in het aanvullend reglement 
op de politie over het wegverkeer onder het artikel: 

“Artikel  6.4. – BLAUWE ZONE 

6.4.12. - Burgemeester Joseph Chalmetlaan 67 (één parkeerplaats): parkeren beperkt tot maximum 
15 minuten (GR xx/xx/xxxx)  

6.4.13. - Burgemeester Joseph Chalmetlaan 69 (één parkeerplaats): parkeren beperkt tot maximum 
15 minuten (GR xx/xx/xxxx) 

Deze maatregel zal aangeduid worden overeenkomstig art. 65.5 KB 01/12/75 signalisatie met zonale geldigheid (blauwe 
zone) aangevuld met het onderbord waarop een parkeerschijf staat afgebeeld of ingeval van plaatselijke maatregel door 
middel van de verkeersborden E9 waarop een parkeerschijf is vermeld.”. 

De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om deze vraag tot aanpassing voor te bereiden voor de gemeenteraad. 

Artikel 3: - In de Polderstraat rechtover de garages van huisnummers 9 en 13 wordt een witte kader aangebracht. 

Wat betreft het kader rechtover huisnummer 9 komt het kader bijgevolg net aan de uitrit van het nieuwbouwcomplex 
huisnummer 8 te liggen. 

In de Polderstraat aan de nieuwbouw huisnummer 8 wordt een doorlopende witte lijn aangebracht om de scheiding tussen 
parkeerzone en voetpad duidelijker te maken; 

De gemeentelijke technische dienst krijgt opdracht om de markeringen aan te brengen. 

Artikel 4: - Een parkeerverbod zal worden ingevoerd op de hoeken van het kruispunt van de Wachtebekestraat tussen 
huisnummer 128 en 142, telkens over een afstand van vijf meter. 

Artikel 5: - Het artikel 7.2. “parkeerverbod over nauwkeurig bepaalde afstanden” van het aanvullend reglement op de politie 
over het wegverkeer wordt uitgebreid als volgt: 

7.2.95: Wachtebekestraat aan het kruispunt tussen huisnummers 128 en 142: telkens over een 
afstand van vijf meter tot de hoek voor huisnummer 128 en voor huisnummer 142 (CBS 
04/09/2020) 

Deze maatregel zal aangeduid worden door het trekken van een onderbroken gele streep. 

De gemeentelijke technische dienst krijgt opdracht om de markeringen aan te brengen. 

Artikel 6: - De mindervalidenparkeerplaats t.h.v. Delfzijllaan 15 wordt verwijderd. 

Artikel 7: - Het artikel 6.7.1. “voorbehouden parkeerplaatsen mindervaliden” van het aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer wordt aangepast als volgt: 

6.7.1.77: Delfzijllaan nr. 15 (GR 26/01/2016, geschrapt CBS 04/09/2020) 

De gemeentelijke technische dienst krijgt opdracht om de mindervalidenparkeerplaats te verwijderen. 

Artikel 8: - De gele lijnen/parkeerverbod voor de oprit tot 2,5 m voorbij die oprit aan de woning Beukenstraat 2 wordt 
verwijderd. 

Artikel 9: - Het artikel 7.2. “parkeerverbod over nauwkeurig bepaalde afstanden” van het aanvullend reglement op de politie 
over het wegverkeer wordt aangepast als volgt: 

7.2.89: Beukenstraat 2 over de volledige breedte van de oprit en 2,5 meter er voorbij (CBS 
12/10/2017, geschrapt CBS 04/09/2020) 

De gemeentelijke technische dienst krijgt opdracht om de gele lijnen te verwijderen. 



Artikel 10: - Het college beslist, per delegatie, dit aanvullend reglement af te kondigen conform artikels 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 

Artikel 11: - De maatregelen van dit besluit zullen in voege worden gebracht tegen 04 oktober 2020. 

Artikel 12: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

− de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 13: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

11. MILIEU – INFOVERGADERING TOELICHTING KLIMAATADAPTATIEPLAN 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om de gemeenteraad en de leden van de milieuraad uit te 
nodigen voor de infovergadering m.b.t. klimaatadapatieplan op 15 september 2020 en te vragen hun aanwezigheid te 
bevestigen. 

Er worden maximum 24 mensen toegelaten. 

12. LOKALE ECONOMIE: VOORMALIGE BROODJESZAAK “BRUUDJESKOT” – HERBESTEMMINGSAAVRAAG 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om de vraag van de mogelijke overnemer om 
hoofdzakelijk Italiaanse gerechten te verkopen niet in te willigen. De hoofdactiviteit moet frituur blijven. Als alternatief kan 
aan de potentiële overnemer meegeven worden dat er openstaande handelspanden op de markt zijn.  

13. PROJECT 2020/695 – HERSCHILDEREN VAN WEGMARKERINGEN 2020 - GUNNING 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het “Herschilderen van wegmarkeringen 2020” voor een bedrag van € 20.661,15 
excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw. 

Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 
waarde). 

Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de technische dienst. 

Artikel 4: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in enveloppe IP4.2 subproject 10, AR 2240000 BI 020000. 

14. PROJECT 2020/694 – CC DE BRUG – STUDIEOPDRACHT VAN ARCHITECTUUR, AKOESTIEK EN TECHNIEK MET LEIDING, 
COÖRDINATIE EN TOEZICHT OP DE WERKEN, VERTREKKEND VAN EEN WIND- EN WATERDICHT GEBOUW- 
GOEDKEURING GUNNING 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 september 2020, opgesteld door 
Anne Bunneghem, dienst Ruimtelijke ordening en huisvesting. 

Artikel 2: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Artikel 3: - De opdracht “CC De Brug Brug – studieopdracht van architectuur, akoestiek en techniek met leiding, coördinatie 
en toezicht op de werken, vertrekkend van een wind- en waterdicht gebouw” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), , zijnde TARRA - DESIGN ENGINEERING ARCHITECTURE 
RESEARCH BV, Prinsenkouter 9 te 9070 Heusden, tegen een ereloonpercentage van 10,5% op de  minimale bouwkost van 
1.062.000 excl. BTW, wat het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 111.510,00 excl. btw of € 134.927,10 incl. 21% 
btw geeft. 

Artikel 4: - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020/694. 

Artikel 5: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het meerjarenplan 2020 onder investeringsproject 
IP999, subproject 2 onder AR 2210000 en BI 011999. 

15. CC DE BRUG - JURIDISCH ADVIES 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om advocatenkantoor Charlier Consult aan te stellen voor het 
verlenen van juridisch advies in het kader van het dossier CC De Brug en voor een geraamd maximumbedrag van 4.658,5 
euro (incl. BTW).  

Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget 2020 projectenvelopp 2 onder 
AR/BI 2210000/011999. 

 

PUNT II OMGEVING  

1. O/2020/410 –Overkapping terras – Sint-Sebastiaanstraat 44 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag inzake het overkapping van het terras, gelegen te Sint-
Sebastiaanstraat 44, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0213 K  3 een Vergunning af te leveren. 



Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  

1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen, 
te melden via het omgevingsloket. 

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

/// 

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

2. O/2020/426 – Wijziging voorgevel van poort naar raam – Tunnellaan 25 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag ingediend inzake het wijzigen van de voorgevel: van 
poort naar raam, gelegen te Tunnellaan 25, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0538 P 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. 

3. O/2020/432 – Aanleggen van een terras – Hooistraat 1 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag ingediend inzake het aanleggen van een terras, gelegen 
te Hooistraat 1, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0215 W  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. O/2020/411 – Pottier Chantal – bouwen tuinhuis met overkapping – Hans Kochlaan 32 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag ingediend inzake het bouwen van een tuinhuis met 
overkapping, gelegen te Hans Kochlaan 32, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0391 X 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 voorwaarden gesteld in de adviezen dienen te worden nageleefd:  

• Agentschap Wegen en Verkeer AWV - District Gent Gewestwegen heeft advies uitgebracht op 6 juli 2020, ontvangen 

op 6 juli 2020. De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig 

• HULPVERLENINGSZONE  CENTRUM (OOST-VLAANDEREN) preventie@brandweerzonecentrum.be heeft advies 

uitgebracht op 14 juli 2020, ontvangen op 17 juli 2020. De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Gunstig  



3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

5. 328/20 –Splitsing onroerend goed – Zeestraat 

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

6. O/2020/434 – Vellen van een boom – Weskade 8 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag ingediend inzake het vellen van een boom, gelegen te 
Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0547 G  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:  

• Er dient een boom te worden heraangeplant in inheemse soort met minstens maat 12-14 in het eerstvolgende 

plantseizoen na het rooien van de boom. 

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. O/2020/433 – Luminus – bemaling en waterzuivingsinstallatie voor bemalingswater – Karnemelkstraat 2 

De aanvraag ingediend door Luminus nv inzake de bemaling en waterzuiveringsinstallatie voor het bemalingswater, gelegen 
te Karnemelkstraat 2, 9060 Zelzate kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0430 R  3 wordt bijgevolg voorwaardelijk 
gunstig geadviseerd. 

De volgende voorwaarden worden opgelegd: 

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-ter-

bescherming-van-het-milieu 

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

PUNT III KENNISGEVINGEN 

1. Brief van Zwarte Sluispolder d.d. 3 augustus 2020 betreffende onderhoudswerken en bijkomende werken aan de 
waterlopen gelegen in het stroomgebied van Zwarte-Sluispolder voor het dienstjaar 2020. 

2. Brief van Comeet d.d. 12 augustus 2020 betreffend Steun aan de Meetjeslandse cultuur- en eventsector. 

3. Mail van CAW Oost-Vlaanderen d.d. 25 augustus 2020 betreffende jaarverslag 2019. 

4. Uitnodiging via mail van Filip Deheegher van stad Ieper d.d. 31 augustus 2020 betreffende No More Hiroshima, No 
More Nagasaki op 19 september 2020. 

5. Brief van Arcelor Mittal d.d. 25 augustus 2020 betreffende Laagblaas- en doofoperatie hoogoven B bij Arcelor Mittal. 

6. Bekendmaking inspraakmogelijkheid voor de herontwikkeling van ‘Callemansputte’ 

Hierop wordt de vergadering gesloten.  

Dagtekening als boven  
In opdracht: 
 
 
 
Christine COONE        Brent MEULEMAN 



wnd. algemeen directeur       burgemeester-voorzitter  


