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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. 20 
juli 2020. 

2. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMER/INDEX – 1 HANDELSPAND EN 18 APPARTEMENTEN 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers/index: 

o Ingang Oostkade:  

▪ Gelijkvloers: 17/0001 

▪ 1ste verdieping: 17/0101-17/0102 

▪ 2de verdieping: 17/0201-17/0202 

▪ 3de verdieping: 17/0301-17/0302 

▪ 4de verdieping: 17/0401 

▪ 5de verdieping: 17/0501 

o Ingang Marktstraat: 

▪ Gelijkvloers: 8/0001 = handelspand 

▪ 1ste verdieping: 8/0101-8/0102 

▪ 2de verdieping: 8/0201-8/0202 

▪ 3de verdieping: 8/0301-8/0302 

▪ 4de verdieping: 8/0401-8/0402 

▪ 5de verdieping: 8/0502 

3. BESTRIJDING CORONAVIRUS – REGELING VOOR PERSONEELSLEDEN DIE OP REIS GAAN - AANPASSING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de volgende regeling voor personeel welke terugkomt van 
reis: 

Groene zone: 

Bij terugkeer uit een groene zone dient de werkgever zelf geen verdere acties te nemen: de werknemer start gewoon 
terug op. De algemene maatregelen naar 1,5 meter afstand, regelmatig wassen van de handen en dragen van 
mondmasker blijven uiteraard onverminderd gelden. 

Oranje zone: 

Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waar een matig hoog verhoogd risico op besmetting 
is. Het is mogelijk om naar deze landen/zones te reizen, maar er wordt een verhoogde waakzaamheid geadviseerd. 
Personen die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om een test te ondergaan en zich in quarantaine 
te plaatsen. Dit is echter geen verplichting, wel een sterke aanbeveling. 

Bij terugkeer uit een oranje zone en bij een mogelijk verhoogd risico op overdracht van het Coronavirus van de 
werknemer naar diens collega's toe, bevelen we sterk aan om een test te ondergaan en zich in quarantaine te 
plaatsen. 

Voorbeelden waar een verhoogd risico aan verbonden is: 

- Reizen met vliegtuig 

- Verblijf op hotel 

- Veel contact met lokale bevolking (marktjes, musea, drukke steden,…) 



Bij een positieve test gaat de werknemer in ziekteverlof.  

Bij een negatieve test wordt de werknemer in quarantaine geplaatst. In dat geval ontvangt die van zijn behandelend arts 
een certificaat van quarantaine en overhandigt het aan de werkgever.  

Wie tijdens deze quarantaineperiode geen verlof ingepland had (en dus normaal terug aan het werk zou gaan) zal: 

o Als jouw functie en taken het toelaten, tijdens de quarantaineperiode verplicht van thuis uit moeten 
werken (telewerken). Dit steeds in overleg met je diensthoofd.  

o Als jouw functie en taken geen telewerk toelaten, dan blijft je, indien je in het bezit bent van een 
quarantaine-attest, verplicht thuis. Je bekijkt samen met je diensthoofd hoe de quarantaineperiode 
overbrugd kan worden door bvb. het opnemen van bijkomende verlofdagen, meeruren, onbetaald 
verlof,… Indien geen oplossing wordt gevonden om de quarantaineperiode te overbruggen, dan wordt 
een niet-betaalde toegestane afwezigheid toegekend. Je bent in dit geval gewettigd afwezig, maar 
wordt niet betaald. Er is geen recht op maaltijdcheques. 

Rode zone: 

Gebieden (en dat kan gaan over een stad, een gemeente, een district, een regio of zelfs een heel land) die (opnieuw) in 
lockdown zijn gebracht of waar personen een hoog risico op besmetting lopen worden met rood aangeduid. Reizen naar 
deze landen/zones wordt ten zeerste afgeraden. 

Bij terugkeer uit een rode zone word je beschouwd als een ‘hoogrisicocontact’, wat betekent dat je verplicht getest 
moet worden bij terugkeer en waarbij je in quarantaine moet.  

De te volgen stappen zijn gelijkaardig aan deze bij terugkeer uit een oranje zone.  

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de diensthoofden en de preventieadviseur. 

4. VASTLEGGEN VAN DE BEZOEKERSAANTALLEN IN DE GEMEENTELIJKE ZALEN. 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om de maximumcapaciteit van de zalen vast te leggen volgens het 
principe van 4 m² per persoon. De maximumcapaciteit is dan als volgt:  

 CORONA 
cap 

max 
cap 

opp tarief 
 

WB Annul. 

       

Polyvalente zaal bibliotheek 4p 49 72 5€ neen neen 

Gemeentelijke basisschool:       

Turnzaal 43p 383 310 75€ 300€ ja 

Refter 20p 400 185 75€ 300€ ja 

Turnzaal & refter  783 495 100€ 300€ ja 

Bovenzaal gemeentehuis  30p 135 230 75€ 300€ ja 

CC De Brug 25p  
(-podium) 

533 219 100€ 300€ ja 

BOC Klein Rusland 13p 372 124 75€ 300€ ja 

ZET-gebouw Vredekaai 2A 4p 49 40+20 5€ neen Neen 

Klooster – keuken 4p 15 37,5 20€ 300€ Ja 

Klooster – kleine zaal gelijkvloers  4p 49 60 50€ 300€ Ja 

Klooster – grote zaal gelijkvloers  (inclusief keuken) 14p 300 164 170€ 300€ Ja 

Klooster – grote zaal verdieping 11p + 2p 160 150   ja 

Klooster – café gelijkvloers  49 30 50 € 300€ ja 

Brughuizen ridderzaal 4      

Brughuizen bovenzaal 4      

5.  

a. GOEDKEUREN EVENEMENT “CLOSING WEEKEND” 2, 3 en 4 OKTOBER  2020 BAR GEORGIE  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan De Kerpel Kenzo om op 2, 3 en 4 oktober 2020 het 
evenement “Closing weekend Bar Georgie” te organiseren In Bar Georgie te 9060 Zelzate. 

Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. MILIEU - GOEDKEUREN AFWIJKING GELUIDSNORM TOT 90 DB(A)LAEQ,15MIN AANGEVRAAGD DOOR BAR GEORGIE CAFÉ 
NAPOLEON, OOSTKADE 8, 9060 ZELZATE VAN 2 TOT EN MET 4 OKTOBER 2020 - AG2020.119 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Bar Georgie Café Napoleon, Kenzo De Kerpel, Oostkade 8, 
9060 Zelzate een afwijking toe te staan zodat de geluidsnorm tot 90 dB(A)LAeq,15min kan overschreden worden van 2 tot en met 4 
oktober 2020 bij Oostkade 8 te 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 van 2 tot en met 4 oktober 2020  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. 

6. OPENEN APARTE BETAALREKENING OPENEN BIJ BELFIUS EN ACCOUNT BIJ STRIPE OM DE ONLINE BETALINGEN VAN DE 
DIGITALE KADOBON MOGELIJK TE MAKEN 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de financieel directeur om een aparte betaalrekening te 
openen bij Belfius voor de verwerking van online betalingen in het kader van de digitale Kadobon. 

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de financieel directeur om online een account te openen 
bij Stripe om online betalingen in het kader van de digitale Kadobon te kunnen ontvangen. 

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Wnd. Algemeen Directeur 

7. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nrs. 2020/178 

8. INSCHAKELING BIJKOMENDE VRIJWILLIGER VOOR MIDDAGTOEZICHT OP DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de volgende vrijwilliger/middagtoezichter vanaf 1 oktober 
2020 in te schakelen en te vergoeden via een onkostenvergoeding van 9,5 euro per dag: 

− XXX 

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

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de directeur van de gemeentelijke basisschool en 
de personeelsdienst. 

9. MILIEU – DEELNAME AAN DE SWITCH-CAMPAGNE VAN HET NAJAAR 2020 – GRATIS POP-UP LOKET DOOR ENERGIESNOEIERS 

Artikel 1: - Het college gaat akkoord met deelname aan de Switch-campagne 2020. 

Artikel 2: - Er wordt publiciteit gemaakt via de website en het reclameblad. 

10. MILIEU – VRAAG VAN VVSG OM ALS LOKAAL BESTUUR MEE TE WERKEN AAN EEN GEDRAGEN STANDPUNT OMTRENT 
WARMTENETTEN OP HET OPENBAAR DOMEIN 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft het standpunt van de VVSG betreffende warmtenet op 
openbaar domein en zoals opgenomen in de discussietekst maar wenst volgende aanvullingen te doen: 

o Ondersteuning van gemeenten bij onderzoeken naar mogelijkheid van warmtenet en ontwikkeling ervan is 
noodzakelijk. 

o Voor de draagkracht van het warmtenet is de steun van de burgers belangrijk o.a. door burgerparticipatie, maar ook 
ontzorging bij de aansluiting 

o Financiële ondersteuning voor de steden en gemeente n.a.v. de werken voor de aanleg van het warmtenet, 
onderhoud, grondverwerving, … 

11. IDM – EXPLOITATIE RECYCLAGEPARK ZELZATE - ONTWERP VAN BEGROTING 2021 

De bespreking van dit punt werd uitgesteld. 

12. MILIEU – PROJECT ENERGIECONSULENTEN 

Enig artikel: - Aan Woonwijzer Meetjesland (onderdeel van SOM vzw) te vragen zich in het kader van het project energieconsulenten 
te focussen op de privéwoningen (enkel privéwoningen) in Debbautshoek en in de Groenstraat. 

13. MILIEU – VERVANGING CONTAINER VEEGVUIL RECYCLAGEPARK 

De bespreking van dit punt werd uitgesteld. 

14. ADVIES VERVOERSVERGUNNING FLUXYS 



Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies over de aangevraagde 
vervoersvergunning: 

- De datum van de start en de duur van de werken dient overgemaakt te worden aan het gemeentebestuur Zelzate, zodat de 
bevolking kan op de hoogte gebracht worden. 

- Een telefoonnummer dat kan gecontacteerd worden bij eventuele overlast, moet meegedeeld worden. 

- Er dient voldaan te worden aan de regelgeving opgenomen in het aanvraagdossier op pagina 6 (bvb. richtlijn Drukapparatuur, 
Technische codes, Koninklijk besluit betreffende veiligheidsmaatregelen). 

Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan F.O.D. Economie, K.M.O., Middenstand en energie – 
pipelines@economie.fgov.be met vermelding van de referentie A323-4324. 

15. MILIEU – INFOMARKT WONEN – RENOVEREN - VERBOUWEN 

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de infomarkt bouwen, verbouwen en 
renoveren op 17 november 2020. 

Artikel 2: De technische dienst zorgt voor ondersteuning, materiaal, …. 

16. SPORT – VRAAG VAN HENGELCLUB HET LOZE VISSERTJE TOT ORGANISEREN VAN 4 VISWEDSTRIJDEN OP DE VISVIJVER PARK 
‘OPGEVULD KANAAL IN HET NAJAAR 2020. 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Hengelclub Het Loze Vissertje om 4 viswedstrijden 
te organiseren op volgende data: 

- zondag 18 oktober van 9u00 tot 18u00 (halve visvijver) 

- zondag 1 november van 9u00 tot 18u00 (halve visvijver) 

- zondag 15 november van 9u00 tot 18u00 (halve visvijver) 

- zondag 29 november van 9u00 tot 18u00 (halve visvijver)  

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. 

17. PERSONEEL – sportdienst - tijdelijk CONTRACTUEEL deeltijds (15/38) redder - AANSTELLING 

Artikel 1 – Mevrouw Aline Adriaenssen, wonende Reibroekstraat 43, 9940 Evergem  wordt aangesteld als tijdelijk contractueel 
deeltijds (15/38) redder - niveau C1-C3 voor de periode van 25 oktober 2020 tot en met 24 januari 2021. 

Artikel 2: - Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

Artikel 3: - Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder, de sportdienst en de personeelsdienst. 

18. PROJECT 2020/669 – ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN 2020 – GOEDKEUREN VORDERINGSSTAAT 5 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 5 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht 
“Onkruidbeheer verhardingen 2020” voor een bedrag van € 3.944,70 excl. btw of € 4.773,09 incl. 21% btw, waardoor de werken een 
bedrag bereiken van € 14.720,61 excl. btw of € 17.811,94 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. 

19. GRATIS ONTLENING TENTOONSTELLINGSPANELEN EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING TECHNISCHE DIENST – GOEDKEURING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gratis ontlening van 150 tentoonstellingspanelen voor 
PC Sint-Jan-Baptist, Suikerkaai 81 te 9060 Zelzate zodat zij op 7 oktober 2020 een bezoekerscentrum kunnen oprichten teneinde het 
bezoek aan de patiënten veilig te kunnen laten verlopen. 

Artikel 2: - De gevraagde tentoonstellingspanelen zullen door de technische dienst worden geleverd op 6 oktober 2020 om 8u30 en 
opgehaald worden op 9 oktober 2020. Twee medewerkers van de technische dienst zullen de tentoonstellingspanelen opzetten en 
afbreken.  

Artikel 3: - Aan PC Sint-Jan-Baptist wordt gevraagd of men als tegenprestatie bereid is patiënten in te zetten (onder begeleiding) 
teneinde mee te helpen in het groenonderhoud van de gemeentelijke terreinen. 

20. VRAAG VAN PC SINT-JAN-BAPTIST TOT KOSTELOZE ONTLENING VAN TENTOONSTELLINGSPANELEN (STEMHOKJES) VOOR DE 
ORGANISATIE VAN DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN DE WEEK VAN 16 T.E.M. 18 NOVEMBER 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de kosteloze ontlening en levering van 6 stemhokjes 
aan PC Sint-Jan-Baptist, Suikerkaai 81, 9060 Zelzate van 16 t.e.m. 18 november 2020.  

mailto:pipelines@economie.fgov.be


21. VRAAG VAN RAIN CARBON TOT KOSTELOZE ONTLENING VAN TENTOONSTELLINGSPANELEN (STEMHOKJES) EN KIESURNEN 
VOOR DE ORGANISATIE VAN DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN DE WEEK VAN 16 T.E.M. 29 NOVEMBER 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de kosteloze ontlening en levering van 3 stemhokjes en 
5 kiesurnen aan Rain Carbon, Vredekaai 18 te 9060 Zelzate in de week van 16 t.e.m. 29 november 2020. 

22. 360° BEELDENDATABANK GUNNING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor een termijn van 2 jaar een licentieovereenkomst aan te gaan 
met Cyclomedia Technology BV, Van Voordenpark 1B, 5301 KP Zaltbommel overeenkomstig de offerte van 17 september 2020 – LO-
Zelzate.  

Artikel 2: - De jaarlijkse uitgaven van 2795,10 EURO(inclusief BTW)is voorzien in het meerjarenplan onder 6142999/060000. 

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur.  

23. PLAN 3D BEELDMATERIAAL GUNNING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor een termijn van 2 jaar een licentieovereenkomst aan te gaan 
met Vanteelandt, Vaartaan 28/1, 9800 Deinze, overeenkomstig de offerte van 25 september 2020 voor 3 concurrent users.  

Artikel 2: - De jaarlijkse uitgaven van 1.343,1 EURO(inclusief BTW)is voorzien in het meerjarenplan onder 6142999/060000. 

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur.  

24. TOEGEVOEGD PUNT:MOB – OMVORMING R4-OOST EN R4-WEST NAAR PRIMAIRE WEGEN (PROJECT R4WO)– DBFM-BESTEK 
DRY RUN  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geformuleerde opmerkingen en vragen. Ze zullen 
worden overgemaakt aan De Werkvennootschap. 

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen wenst op de hoogte te worden gehouden van het standpunt en aanpak van 
deze vragen en opmerkingen. 

Artikel 3: - De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om de vragen en opmerkingen over te maken aan De Werkvennootschap via 
email. 

25. TOEGEVOEGD PUNT: OUDENBURGSE SLUIS THV NR 1: EEN KLAGER WENST BOMEN WEG, BOMEN (POPULIEREN) STAAN OP 
EIGENDOM GEMEENTE 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om de bomen langs de Oudenburgse Sluis te snoeien. 

Artikel 2: - De technische dienst dient een snoeibeurt in het huidige snoeiseizoen te organiseren. 

26. TOEGEVOEGD PUNT: BURGEMEESTER J. CHALMETLAAN 78 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het voetpad moet onderhouden worden. 

Artikel 2: - De eigenaar wordt aangeschreven met het verzoek om het voetpad bij Burgemeester Jos. Chalmetlaan 78 te 
onderhouden. 

Indien er geen reactie is, wordt het voetpad door de gemeente opgekuist. De kosten worden doorgerekend aan de eigenaar. 

PUNT II OMGEVING 

1. O/2020/448 – Daman Bouwonderneming – bronbemaling – Sparrenstraat 29 tem 51 

Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Damman Bouwonderneming, iov cvba Wonen, Marcel Mollelaan 
17, 9060 Zelzate voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer , zijnde Tijdelijke 
bronbemaling voor het plaatsen van kelders bij Sparrenstraat 29 tot en met 51 in opdracht van cvba Wonen, kadastraal gekend als 
afdeling 1, sectie 1 nummer 0538 D2, 0539 A2, 0539 B, 0539 C, 0539 D, 0539 E, 0539 F, 0539 G, 0539 H, 0539 K, 0539 L, 0539 M 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 53.2.2°a 20.520 m3/jaar bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van [...] 
niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende 
laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de 
verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg 
van openbare nutsvoorzieningen gelegen in een ander gebied 
dan de gebieden vermeld in punt 1 met een netto 
opgepompt debiet van meer dan 30.000 m3 per jaar en de 
verlaging van het grondwaterpeil wordt beperkt tot maximaal 
vier meter onder het maaiveld 

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. 

- 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/ 

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-ter-bescherming-

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. 
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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. 

2. 330/20 – splitsing onroerend goed - Assenedesteenweg 227-229  

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

3. 329/20 – splitsing onroerend goed – Suikerkaai 

Enig artikel: Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen geen bezwaar 
heeft tegen de verdeling van bovenvermelde gronden op voorwaarde dat er geen verdere splitsingen van het lot 
C worden doorgevoerd, alsook niet van de loten en B en het perceel kadastraal gekend als 1 ste afdeling Sie D nr. 
568/b/2. 

4. O/2020/455 – Nv Depannage De Groote - garagewerkplaats – Suikerkaai 84 

Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Nv Depannage De Groote, De Groote Ringo, Rivierstraat 23, 9270 
Laarne  voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200827-0059, zijnde 
garagewerkplaats, gelegen te Suikerkaai 84, kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D; , 0568 T. 

De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 

rubriek klasse omschrijving Totale hoeveel 
heid 

Vlarebo 



4.3.b)1°i) 3 Spuiten van grondverf met een maximaal 
vermogen van 60 kW 

60 kW A 

6.4.1° 3 Opslag van max. 1.000 l aan verschillende oliën 
(smeerolie, motorolie, afgewerkte olie, ...) in 
verplaatsbare recipiënten 

1.000 liter 
 

15.1.1° 3 Het stallen van max. 25 voertuigen 25 aantal 
voertuigen 

 

15.2. 3 Werkplaats voor het nazicht, het herstellen en 
het onderhouden van motorvoertuigen (met 
inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) 
voorzien van: 
- 2 hefbruggen 
- 1 poetsbrug 

3 bruggen A 

15.6.1° 3 Het stallen van maximaal 25 ton 
geaccidenteerde voertuigen of 
voertuigwrakken, waarbij nooit meer dan 15 
ton voertuigwrakken gestald mogen worden.  
Er zal max. 25 ton voertuigen zijn  

25 ton A 

16.3.2°a) 3 Compressor met een maximaal vermogen van 
15 kW 

15 kW 
 

17.1.2.1.1° 3 Opslag van max. 300 l gevaarlijke gassen in 
verplaatsbare recipiënten 

300 liter 
 

17.3.2.1.1.1°b) 3 Opslag van max. 0,33 ton (400 l) diesel in vaten 0,3 ton 
 

17.3.2.2.1° 3 Opslag van 310 kg (400 l) benzine in vaten 310 kg 
 

17.4. 3 Opslag van max. 500 l gevaarlijke vloeistoffen 
en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten 

500 liter 
 

29.5.3.1°a) 3 Inrichting voor het thermisch behandelen van 
metalen of voorwerpen uit metaal met een 
max. vermogen van 25 kW (brander + laspost + 
plasmasnijder) 

25 kW O 

29.5.4.1°a) 3 Zandstraalcabine 50 kW 50 kW O 

29.5.7.1°a)1) 3 Ontvettingsbak van 100 l voor het ontvetten 
van metalen of voorwerpen van metaal 

100 liter O 

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. 

- 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/ 

2. Aandachtspunten:  

• Passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging nemen: voorkomen van ongevallen of gevolgen ervan te beperken;  

• De best beschikbare technieken (BBT) toepassen;  

• Afvalstoffen worden voorkomen, onderzoek naar hergebruik en recyclage  

• In totaal moeten 18 afvalstromen apart ingezameld worden door de bedrijven. Het betreft ondermeer volgende afvalstoffen: 

klein gevaarlijk afval, papier- en kartonafval, groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, afvalbanden, puin, 

gevaarlijke afvalstoffen, pmd-afval;  
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• Doelmatige gebruik van energie;  

• Analyse van waterhuishouding, bvb. gebruik hemelwater, infiltratie,  

• Indien een verwarmingsinstallatie aanwezig is: Er is een verplicht onderhoud voor de centrale verwarmingsinstallatie (Besluit 

van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de 

verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater) en de houders van de gevaarlijke stoffen (Besluit 

van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II)). De 

exploitant dient een kopie van het keuringsverslag over te maken aan de gemeentelijke milieudienst, en dit binnen de 6 maand 

na het bekomen van de vergunning.  

• Optimalisatie van mobiliteit, door bvb. alternatieve vervoersmiddelen, handelswaar te groeperen, …  

• 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. 

3. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:  

• Volgens de aanvraag zal er geen bijkomend verkeer zijn. Buiten een levering of dergelijke mag er geen stijging zijn van het 

verkeer. 

• Bodemverontreiniging moet vermeden worden. Gevaarlijke stoffen moeten op een opvangbak staan, absorptiekorrels moeten 

aanwezig zijn, ... 

• Een bodemonderzoek is nodig bij overdracht, sluiting en faillissement, en om de 20 jaar. 

• Er dient met de brandweer contact opgenomen te worden voor het bepalen van de veiligheidsrichtlijnen en voorwaarden. 

Deze moeten dan ook gerespecteerd worden. 

PUNT III KENNISGEVINGEN 

1. Digitaal jaarverslag 2019 van AZ Alma – Eeklo. 

2. Brief van Fineg nv, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken dd. 23 september 2020 houdene stopzetting werking rollend fonds 
en vrijgekomen middelen uitkeren aan gemeenten. 

3. Brief van Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent dd. 22 september 2020 betreffende raming van de ontvangsten voor 2021 die 
voortvloeien uit de deelname in TMVW als T-, D-, Z- en/of S-deelnemer.  

4. E-mail van DenS Communicatie bvba in opdracht van Departement Omgeving d.d. 28 september 2020 betreffende webinar 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Leidingstraat Zelzate-Kallo’. 

5. Lijst van het zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum van maandag 21 september 2020. 

Dagtekening als boven. 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 

In opdracht: 
 
 
 
CHRISTINE COONE BRENT MEULEMAN 
wnd. algemeen directeur burgemeester-voorzitter 
 


