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PUNT I BESLISSINGEN 

1. MILIEU – LOGO GEZOND: ORGANISATIE VAN ACTIES 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de Workshop ‘opgelucht staat 
netjes’ en Tentoonstelling ‘hoe gaat het echt’. 

Artikel 2: - Beide organisaties worden betaald met credits (totaal 5) verkregen door de samenwerking met Logo Gezond + 
vzw. 

Artikel 3: - Praktische zaken betreffende de workshop (wie uitnodigen, locatie, tijdstip, … ) dienen nog bepaald te worden. 

Artikel 4: - De technische dienst zorgt voor ondersteuning (halen en terugbrengen van materiaal voor de tentoonstelling. 

2. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMER AKKERSTRAAT 20/A000 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van huisnummer Akkerstraat 
20/A000. 

3. COMMUNICATIE – ENGAGEMENTSVERKLARING CAMPAGNE 10 MONDIALE UITDAGINGEN  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om als gemeente een 
engagementsverklaring te ondertekenen in het kader van de 10 mondiale uitdagingen, die voortvloeien uit de “Agenda 2030” 
(duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals). 

Artikel 2: - Er dient te worden nagevraagd of het mogelijk is de deadline van 21 september 2021 te verschuiven naar 31 
december 2021, teneinde de uitdagingen te kunnen volbrengen. 

Artikel 3: - De engagementsverklaring wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring, nadat de uiterste datum, 
waarvan sprake in artikel 2, bevestigd wordt.  

Artikel 4: - De concrete invulling van de 10 uitdagingen dient in een werkgroep vastgelegd te worden. Het college wenst dat 
er alvast iets rond autodelen wordt uitgewerkt.  

4. DEELNAME AAN YOUCA ACTION DAY – TEWERKSTELLING VAN TWEE JONGEREN 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat XXX, vierdejaars leerling, op 11 februari 2021 één 
dag met de burgemeester meeloopt. 

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om jaarlijks deel te nemen aan de YOUCA Action Day door 
telkens twee jongeren van het vierde tot het zevende middelbaar (tussen 15 en 19 jaar oud) tewerk te stellen op een 
gemeentelijke dienst. 

Artikel 3: - De uitgave van 110 euro wordt toegerekend op artikelnummer 015000/6493000 van het exploitatiebudget 2021. 

Artikel 4: - Vanaf 2021 zal telkens een bedrag van 110 euro als een subsidie ten voordele van Youca Action Day in het budget 
worden voorzien. 

Artikel 5: - Het collegebesluit d.d. 4 oktober 2019 wordt door deze beslissing opgeheven. 

Artikel 6: - Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst. 

5. MILIEU: ADVIES VERKLARING VAN OPENBAAR NUT AQUAFIN INZAKE COLLECTOR CORNILSTRAAT EN KLEISTRAAT 
WACHTEBEKE 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag verklaring 
van openbaar nut van Aquafin nv. 

De landerijen moeten nog bereikbaar zijn voor de landbouwers. 

Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 

6. MOB – AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER – GRIJPHOEK PARKEERVERBOD UIT HET 
VERKEERSOVERLEG/VEILIGHEIDSOVERLEG 20 MEI 2019 - PRINCIPEBESLISSING 



Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het invoeren van een permanent 
parkeerverbod: 

in de Grijphoek langs beide straatzijden vanaf de Kerkstraat tot en met de Vrije Basisschool kleuterschool/kruising doorsteek 
naar de Patronagestraat een permanent parkeerverbod middels gele lijnen op de gootkant. 

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

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

6.1.19. - GRIJPHOEK: LANGS BEIDE STRAATZIJDEN OP DE GOOTKANT VANAF DE KERKSTRAAT T.E.M. 
DE SCHOOL/KRUISING DOORSTEEK NAAR PATRONAGESTRAAT (GR XX/XX/XXXX) 

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

Artikel 3: - De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om deze aanpassing voor te bereiden voor de gemeenteraad. 

7. TMVW – S-DIVISIE – SPORTCOMPLEX EUROHAL ZELZATE – UITBATING CAFETARIA 

Artikel 1:  - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van de huidige uitbater van de 
cafetaria Eurohal, om de huurovereenkomst te beëindigen op 30 september 2020. 

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de beheerder van het sportcomplex om in 
samenspraak met Farys de overname van de concessie zo vlot mogelijk te laten verlopen teneinde te voorzien in de 
continuïteit van de opening van cafetaria Eurohal. 

Artikel 3: - Na het horen van alle kandidaten zullen de kandidaturen ter beslissing voorgelegd worden aan het college van 
burgemeester en schepenen. 

8. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – AANSTELLEN JOBSTUDENT 

Artikel 1: - Het college geeft toestemming om vanaf oktober een jobstudent als redder in te schakelen op woensdag-, 
zaterdagnamiddag wanneer aan het nodige reddersaantal niet kan voorzien worden door de resterende vaste redders in 
dienst. 

Artikel 2: - XXX, kandidaat jobstudent en in het bezit van het reddersdiploma, zal vanaf oktober de nodige reddersuren uren 
op woensdag- en zaterdagnamiddag aanvullen, gezien zijn leeftijd <18 jaar kan dit niet op zondag; 

9. SPORT – AANVRAAG VISWEDSTRIJDEN MONDIAL OP DE VISVIJVER PARK ‘OPGEVULD KANAAL’ OP ZATERDAG 5 
DECEMBER 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan café Mondial om een viswedstrijd te 
organiseren op de gemeentelijke visvijver op zaterdag 5 december van 9u30 tot 17u30 op een halve vijver.  

Artikel 2: - Het politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver te Zelzate dient gevolgd te worden. 

Artikel 3: - De deelnemers aan de viswedstrijden betalen via de organisator 2 euro per wedstrijd aan de gemeente. 

10. AANVRAAG AANLEG PETANQUEBAAN KASTANJEBOLDERS 

Artikel 1: - Gaat principieel akkoord dat de Kastanjebolders naast de 2 bolbanen t.h.v. dienstencentrum de Kastanje een 
petanquebaan aanleggen op voorwaarde dat: 

1. er geen kosten verbonden zijn aan de aanleg van deze petanquebaan  

2. de petanquebaan op regelmatige basis wordt onderhouden door de Kastanjebolders. 

Artikel 2: - Het verbruik van de elektriciteit ten laste van het gemeentebestuur te nemen.  

Artikel 3: Een afsprakennota op te stellen waarin zeker bepalingen m.b.t. de aansprakelijkheid van de gemeente en die van 
de vereniging worden opgenomen.  

11. BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nrs. 2020/169, 2020/170 

12. VOORSTEL TUSSENTIJDSE RAPPORTERING BBC 

Dit punt werd uitgesteld. 

13. FINANCIËLE DIENST: - ALGEMENE BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN TOT 
UITOEFENING VAN COMMERCIËLE ACTIVITEIT AANSLAGJAAR 2019 - BEZWAARSCHRIFT INGEDIEND DOOR XXX 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen volgt de beoordeling van de dienst.  

Verzoeker zal op de hoogte worden gebracht dat het bezwaarschrift aanvaard wordt en dat de aanslag oninbaar wordt 
verklaard. 

Afschrift van deze beslissing zal aan bezwaarindiener worden betekend. 



14. FINANCIËLE DIENST: - ALGEMENE BELASTING OP HUISVUIL DEEL 1 VAN AASLAGJAAR 2020 - BEZWAARSCHRIFT 
INGEDIEND DOOR XXX 

BESLUIT:  

Enig artikel:- 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 het bedrag van 87,10 euro 
moet betaald worden. 

Afschrift van deze belasting zal aan bezwaarindiener worden betekend. 

15. FINANCIËLE DIENST: - MILIEUBELASTING AASLAGJAAR 2020 - BEZWAARSCHRIFT INGEDIEND DOOR XXX 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen volgt de beoordeling van de dienst.  

Verzoekster zal op de hoogte worden gebracht dat het bezwaarschrift aanvaard wordt en dat het bedrag van 55,00 euro niet 
moet betaald worden. 

Afschrift van deze beslissing zal aan bezwaarindiener worden betekend. 

16. AANVRAAG GRATIS  GEBRUIK ONDERDEKAPEL VOOR CORONA PROOF VERGADERING SINT-JAN-BAPTIST  

Enig artikel: - vzw De Vlier, gevestigd te Kerkstraat 38 te 9060 Zelzate mag op dinsdag 15 september van 13u30 tot 16u30 
gratis gebruik maken van de zaal OnderDeKapel in het Klooster te Kerkstraat 64A te 9060 Zelzate voor het organiseren van 
een corona proof vergadering. 

De waarborg van 300 euro dient niet betaald te worden.  

17. AANPASSING BEDRIJVENBELASTING – PRINCIPIEEL AKKOORD 

Dit punt werd uitgesteld. 

18. ENGAGEMENT TOT DEELNAME AAN STEM-PARTNERSCHAP MET UNIVERSITEIT GENT EN ARTVELDEHOGESCHOOL IN 
HET KADER VAN DE PROJECTOPROEP STEM-PARTNERSCHAPPEN: ONTWIKKELEN VAN MISSIEGEDREVEN STEM-
TRAJECTEN IN DE BUITENSCHOOLSE CONTEXT VAN HET AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN CALL 2020 

Artikel 1: - Kennis te nemen van het project aCCEss: Chillen in de Circulaire Economie, met het woord ‘access’ als verwijzing 
naar het toegang verschaffen aan moeilijk bereikbare doelgroepen; een initiatief van Universiteit Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent en Junior Argonauts, Kerkstraat 281, 9050 Gentbrugge zoals beschreven in het overwegend 
gedeelte van dit besluit.  

Artikel 2: - Te verklaren dat de gemeente Zelzate bereid is om, wanneer het project wordt goedgekeurd, op te treden als 
quadruple helix partner in het project aCCEss, om vanuit de eigen rol de inspanningen te leveren om de te bereiken doelen 
verder te ontwikkelen, faciliteren en realiseren. 

Artikel 3: - De intentieverklaring voor het project ‘aCCEss’ zoals gevoegd in bijlage te ondertekenen. 

Artikel 4: - Kennis te nemen van het project van de Arteveldehogeschool in de VLAIO-oproep ‘STEM-partnerschappen: 
ontwikkelen van missiegedreven STEM-trajecten in de buitenschoolse context’ zoals beschreven in het overwegend gedeelte 
van dit besluit. 

Artikel 5: - Te verklaren dat de gemeente Zelzate haar ondersteuning en medewerking zal verlenen aan het voormelde 
project van de Arteveldehogeschool via een brief.  

19. CADEAUBON MET CORONAKORTING: 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het invoeren van een korting op de 
aankoop van een Zelzaatse kadobon, en dit voor maximaal 5000 gezinnen (gezinshoofden) voor een waarde van 5 euro per 
gezin, ongeacht het bedrag van de bon. Dit mondt uit in een budget ( met wat extra marge) van 28.000 euro. De uitgave voor 
deze opdracht moet worden voorzien via budgetwijziging/aanpassing MJP.  

Artikel 2: - De gemeenteraad van 28 september 2020 wordt gevraagd zich akkoord te verkaren met het aanvullend reglement 
omtrent de waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en dientengevolge 
van de lokale economie. Het betreft een groep van 1156 personen, die elk 3 Zelzaatse kadobonnen van 10 euro ( waarde 30 
euro) zouden ontvangen. De aanvraag voor der subsidie dient tegen uiterlijk 30 september te geschieden bij het Agentschap 
Binnenlands Bestuur. 

PUNT II OMGEVING 

1. O/2020/424 –Bouwen garage – Zonnebloemstraat 25 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag ingediend inzake het bouwen van een garage, gelegen te 
Zonnebloemstraat 25, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0109 B  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/2020/421 – Strak Bouw – bouwen garages na afbraak bestaande garages – Grote Markt 17 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag ingediend door STRAK BOUW, Staatsbaan 89 bus 1, 9991 
Maldegem  inzake het bouwen van garages na afbraak van bestaande garages, gelegen te Grote Markt 17, 9060 Zelzate 
Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0646 E, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0646 D, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0787 M 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 overloop van de infiltratievoorziening dient te worden aangesloten op de openbare riolering. 

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/2020/419 – Gemeentebestuur Zelzate – Containers hondenschool – De Keyserstraat 5 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag ingediend door gemeentebestuur Zelzate, Grote Markt 
1, 9060 Zelzate inzake het containers hondenschool, gelegen te De Keyserstraat 5, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als 
ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0507 H ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0507 F, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0507 G 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 oppervlakte van de infiltratievoorziening dient minimaal 4 m² en het buffervolume minsten 1800 l te bedragen. 

• De constructie kan maximum 2 jaar blijven staan, deze gaat in de dag van de aanvang van de werken. 

• De voorwaarden gesteld in het advies van HULPVERLENINGSZONE  CENTRUM (OOST-VLAANDEREN) 

preventie@brandweerzonecentrum.be uitgebracht op 5 augustus 2020, ontvangen op 28 augustus 2020 dienen te 

worden gerespecteerd 

In de sectorale milieuvoorwaarden 5.9.12 inrichtingen waarin honden worden gehouden is o.a. opgenomen. 

• De inrichting is voorzien van een omheining die de dieren belet te ontsnappen. Aan de zijkanten die uitgeven op 

andermans woning en op de openbare weg, moet die omheining uit ondoorzichtige elementen met een minimale 

hoogte van twee meter bestaan. Er moet in een afsluitpoort voorzien worden zodat onbevoegden geen toegang 

hebben. 

• De speelweiden moet er een beplanting worden aangebracht zodat de dieren niet gestoord worden door de 

omgeving. 

• Er mogen niet meer dan 10 honden aanwezig zijn omdat het woongebied is.  

• Alle rustverstorende activiteiten zijn verboden tussen 22 en 7 uur. 

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor inrichtingen voor het africhten van honden, maar kunnen aanbevelingen zijn. 

Uitwerpselen van honden moeten na elke activiteit, training, … opgeruimd worden. 

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. 



5°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. 

- Algemene milieuvoorwaarden - lucht 

hoofdstuk 4.6. - 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/ 

6° Onderstaande krachtlijnen worden opgelegd: 

• De exploitant moet alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging nemen; 

• De best beschikbare technieken (BBT) dienen toegepast te worden; 

• Afvalstoffen worden voorkomen, als er toch afvalstoffen ontstaan, worden die in eerste instantie voorbereid voor 

hergebruik, en vervolgens gerecycleerd, of teruggewonnen – in die volgorde. Het is pas als geen van die methodes 

technisch of economisch haalbaar is, dat de afvalstoffen mogen verwijderd worden, maar dat moet dan wel op zo’n 

manier gebeuren dat mogelijke milieueffecten worden voorkomen of beperkt; 

• De energie wordt op een doelmatige wijze gebruikt; 

• Er worden maatregelen genomen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken;  

• Mobiliteit wordt geoptimaliseerd: voor intern personeel kan carpoolen of openbaar vervoer een oplossing zijn, voor 

het laden en lossen van goederen wordt onderzocht om de handelswaar te groeperen (eventueel ook met de 

omliggende bedrijven) of alternatieve vervoersmiddelen te zoeken of … 

• Bij definitieve stopzetting van de activiteit worden er maatregelen genomen om elk risico op verontreiniging te 

voorkomen en om het bedrijfsterrein terug in een gesaneerde toestand te brengen. 

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/2020/445 – Gedeeltelijk bezetten van de voorgevel met isolatie en crepi – Fr. Wittoucklaan 5 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend door Fietsen GEIRNAERT & C°, Franz 
Wittoucklaan 5, 9060 Zelzate inzake het gedeeltelijk bezetten  van de voorgevel met isolatie en crepi, gelegen te Franz 
Wittoucklaan 5, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0243 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. 

PUNT III KENNISGEVINGEN 

1. Mail van Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen betreffende Inspiratiedag en uitreiking GoeBezig prijzen op 10 oktober 
2020.  

2. Verslag van de Raad van Bestuur van IDM van 26 augustus 2020 



 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten.  

Dagtekening als boven  

In opdracht: 

 

 

 

Christine COONE        Brent MEULEMAN 

wnd. algemeen directeur       burgemeester-voorzitter  


