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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. 19 juni, 17 juli, 11 en 25 september en 2, 16 en 21 oktober 2020 

2. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

Wordt ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt:  

- XXXX, vroeger ingeschreven op het adres Europaplein 118 te Zelzate; 

Wordt ambtshalve uit het vreemdelingenregister geschrapt: 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Havenlaan 23 te Zelzate; 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Winkelstraat 2 te Zelzate; 

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

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Westkade 40/0201. 

3. BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nrs. 2020/197, 2020/289, 2020/301 

4. VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN KOHIER BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN 2020 DEEL 8 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− belasting op bestuurlijke aanhoudingen 2020 deel 8 – voor een bedrag van 200,00 euro en 1 artikel. 

5. VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN KOHIER BELASTING OP ONGESCHIKTE EN 
ONBEWOONBARE WOONGELEGENHEDEN AANSLAGJAAR 2020  

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− Algemene gemeentebelasting op ongeschikte en onbewoonbare woongelegenheden aanslagjaar 2020 – voor 
een bedrag van 15.636,75 euro en 10 artikels. 

6. ONINBAAR VERKLAREN DIVERSE BELASTINGEN AANSLAGJAREN 2016, 2017, 2018, 2019 EN 2020 

De volgende staten van oninbare posten worden oninbaar verklaard: 

- Niet fiscale vordering van de bibliotheek – dienstjaar 2018-2 voor een totaalbedrag van 94,80 euro en 
omvattende 1 artikel (staat d.d. 22 oktober 2020); 

- Diftarbelasting – aanslagjaar 2016 deel 1-12 voor een totaalbedrag van 67,70 euro en omvattende 1 artikel 
(staat dd. 22 oktober 2020); 

- Diftarbelasting – aanslagjaar 2016 deel 2-10 voor een totaalbedrag van 27,90 euro en omvattende 1 artikel 
(staat dd. 22 oktober 2020); 

- Diftarbelasting – aanslajaar 2017 deel 1-10 voor een totaalbedrag van 72,80 euro en omvattende 1 artikel 
(staat dd. 22 oktober 2020); 

- Diftarbelasting – aanslagjaar 2017 deel 2-6 voor een totaalbedrag van 690,10 euro en omvattende 4 artikels 
(staat dd. 22 oktober 2020); 

- Diftarbelasting – aanslagjaar 2018 deel 1-6 voor een totaalbedrag van 831,90 euro en omvattende 8 artikels 
(staat dd. 22 oktober 2020); 



- Diftarbelasting – aanslagjaar 2018 deel 2-4 voor een totaalbedrag van 881,65 euro en omvattende 6 artikels 
(staat dd. 22 oktober 2020); 

- Diftarbelasting – aanslagjaar 2019 deel 1-3 voor een totaalbedrag van 1.579,57 euro en omvattende 28 
artikels (staat dd. 22 oktober 2020); 

- Diftarbelasting – aanslagjaar 2019 deel 2-1 voor een totaalbedrag van 587,44 euro en omvattende 29 artikels 
(staat dd. 22 oktober 2020); 

- Diftarbelasting – aanslagjaar 2020 deel 1 voor een totaalbedrag van 1.417,05 euro en omvattende 24 artikels 
(staat dd. 22 oktober 2020); 

- Algemene gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde 
producten – aanslagjaar 2019-2 voor een totaalbedrag van 456,70 euro en omvattende 2 artikels (staat d.d. 
22 oktober 2020); 

- Gemeentelijke administratieve sancties – aanslagjaar 2020 voor een totaalbedrag van 140,00 euro en 
omvattende 2 artikels (staat dd. 22 oktober 2020); 

- Algemene gemeentebelasting op het occasioneel gebruik van het gemeentelijk openbaar domein – 
aanslagjaar 2019 voor een totaalbedrag van 873,70 euro en omvattende 3 artikels (staat d.d. 22 oktober 
2020); 

- Algemene gemeentebelasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein – aanslagjaar 2020 voor een 
totaalbedrag van 580,00 euro en omvattende 5 artikels (staat dd. 22 oktober 2020); 

- Algemene gemeentebelasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2020 voor een totaalbedrag van 508,50 
euro en omvattende 1 artikel (staat dd. 22 oktober 2020);  

7. MILIEU – GAS-REGLEMENT: OPMAAK GEMEENSCHAPPELIJK INFOBLAD VOOR TOELICHTING 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gemeenschappelijk infoblad op te maken om de 
wijzigingen aan het GAS-reglement toe te lichten. 

Aan de milieuambtenaar wordt gevraagd deze beslissing verder uit te werken en een voorstel van communicatie 
voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen. 

8. AANKOOP LAPTOPS PERSONEEL 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de raming voor de opdracht “Aankoop 
laptops personeel”. De raming bedraagt 5.406,16 € excl. btw of 6.541,45 € incl. 21% btw. 

De opdracht voor het leveren van 4 laptops en toebehoren wordt op basis van het raamcontract via ICT-
opdrachtencentrale stad Brugge gegund aan Realdolmen, Industriezone Zenneveld A. Vaucampslaan 42 te 1654 
Huizingen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 5.406,16 € excl. btw of 6.541,45 € incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
AR 2410000 BI 011901. 

9. MILIEU – VRAAG TOT DEELNAME AAN PILOOTPROJECT BCHECK VAN FINEG 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet mee te werken met het pilootproject bcheck van 
Fineg omdat de stookinstallaties reeds meegenomen zijn in het energiezorgplan voor Zelzate zoals opgesteld door 
Fluvius. 

10. MILIEU – TRANSITIEVISIE WARMTE 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opstart van de opmaak van Transitievisie 
Warmte door de provincie Oost-Vlaanderen. 

De richtprijs voor het opzetten van de transitievisie warmte bedraagt 7.000 euro en kan betaald worden via de 
trekkingsrechten van het omgevingscontract met de provincie Oost-Vlaanderen geschieden.  

Er moeten 5 trekkingsrechten van 1.500 euro aangekocht worden. Het budget hiertoe is voorzien. 

11. MOB - VERVOERREGIO GENT - OPENBAAR VERVOERSPLAN DE LIJN KORTE TERMIJJN 2021 - 
VOORLOPIGE VASTSTELLING DOOR DE VERVOERREGIORAAD EN VOORLEGGEN TER KENNISGEVING AAN 
DE GEMEENTERAAD 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het tweede addendum inzake het Vervoer Op 
Maat op het voorlopig vastgestelde Openbaar Vervoersplan van De Lijn kort Termijn 2021 (zoals vastgesteld door 
de Vervoerregioraad van 13 mei 2020). 



De gemeenteraad zal in de eerstvolgende zitting op de hoogte worden gebracht en worden gevraagd kennis te 
nemen van het tweede addemdum aangaande Vervoer Op Maat op het voorlopig vastgestelde OV-plan De Lijn KT 
2021. 

In het geval dat de stukken tijdig worden ontvangen, wordt de definitieve vaststelling door de Vervoerregio van 
het OV-plan ineens aan de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd. 

12. ONDERHOUD EN HERSTELLEN VAN SPEELTOESTELLEN GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’ tot 
het onderhoud en herstellen van de speeltoestellen voor gemeentelijke basisschool De Krekel. De raming 
bedraagt € 6.618,12 excl. btw of € 7.015,21 incl. 6% btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Deze opdracht wordt gegund aan LibraPlay NV, Steenweg Deinze 191 te 9810 Nazareth, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 6.618,12 excl. btw of € 7.015,21 incl. 6% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
het budget van 2020 van AR 6103512, beleidsitem 075000 van de dienst exploitatie. 

13. GOEDKEURING VAN EEN SAMENWERKING TUSSEN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL EN 
OBRABAKEN VZW 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een samenwerking tussen de gemeentelijke 
basisschool De Krekel en ObraBaken vzw, zodat de cliënten van ObraBaken vzw kunnen instaan voor de 
ondersteuning van de groendienst op de schoolterreinen.  

14. PERSONEEL - AANSTELLING VAN EEN HALFTIJDS (19/38) CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD 
BURGERZAKEN/ONTHAAL NIVEAU C4-C5 VOOR ONBEPAALDE DUUR  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de processen-verbaal van de 
aanwervingsprocedure voor de functie van halftijds (19/38) contractueel diensthoofd burgerzaken/onthaal niveau 
C4-C5 voor onbepaalde duur en aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar. 

Met stembriefjes wordt de volgende stemuitslag bekomen: 

 

 

 

 

Onthouding: 0 

XXX, wordt aangesteld als halftijds (19/38) contractueel diensthoofd burgerzaken/onthaal niveau C4-C5 voor 
onbepaalde duur. 

De aanvangsdatum van XXX is afhankelijk van de opzeggingstermijn bij haar huidige werkgever en zal in een latere 
zitting door het college van burgemeester en schepenen nog vastgesteld worden. 

Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

Er kan geen wervingsreserve aangelegd worden aangezien er maar één kandidate deelnam aan de 
selectieprocedure. 

15. PERSONEEL - AANSTELLING VAN EEN CONTRACTUEEL MEDEWERKER BESTUURSORGANEN OP NIVEAU 
B1-B3 VOOR ONBEPAALDE DUUR  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de processen-verbaal van de 
aanwervingsprocedure voor de functie van voltijds contractueel medewerker bestuursorganen op niveau B1-B3 
voor onbepaalde duur en aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar. 

Met stembriefjes wordt de volgende stemuitslag bekomen: 

 

 

 

 

Onthouding: 0 

 JA NEE 

XXX 5  

 JA NEE 

XX 5  



XX, wordt aangesteld als voltijds contractueel medewerker bestuursorganen op niveau B1-B3 voor onbepaalde 
duur met ingang van 1 november 2020. 

Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

Er wordt geen wervingsreserve aangelegd voor deze functie aangezien er maar één kandidate deelnam aan deze 
aanwervingsprocedure. 

15. bis PERSONEEL – WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING EN OPMAAK GEMEENSCHAPPELIJK DOCUMENT 
VOOR GEMEENTE- EN OCMW-PERSONEEL – PRINCIPEAKKOORD 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de wijziging van de bij gemeenteraad 
van 28 april 2009 goedgekeurde rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel conform alle recent gewijzigde 
wetgeving en het decreet lokaal bestuur en met de samenvoeging van de rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel (§1) met deze voor het OCMW-personeel (§2 en §6) in één gemeenschappelijk document als 
volgt (zie bijlage). 

16. SPORT + JEUGD - ORGANISEREN VAN EEN ACTIVTITEITENDAG LU-WALL/GRAFFITI-WORKSHOP OP 
DINSDAG 22 DECEMBER 2020 

Op voorwaarde dat de covid-19-maatregelen het toelaten wordt er op dinsdag 22 december 2020 een 
activiteitendag georganiseerd door de sport- en jeugddienst Zelzate. De activiteitendag bestaand uit een 
workshop LU-sports-wall en/of een graffiti-workshop en zal geschieden volgens de praktische voorstellen inzake 
tijdstip, locatie, prijs, promo, randanimo, inschrijving, budget en verzekering zoals opgenomen in het overwegend 
gedeelte van dit besluit.  

De activiteitendag kadert binnen het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie. 

De uitgave voor de activiteitendag wordt geraamd op 1720 euro.  

Omdat deze activiteit kadert in de afsprakennota Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede 
wordt de uitgaven gefinancierd met het budget voorzien op AR/BI 6491000/073900 (waarop de jaarlijkse 
trekkingsrechten t.w.v. 3.143.42 euro geboekt werden). 

Sportdienst Zelzate, jeugddienst Zelzate, OCMW Zelzate en jeugdopbouwwerk staat in voor de verdere 
coördinatie, promotie en opvolging. 

Sportwerk Vlaanderen en vzw Graffiti Gent zullen instaan voor de begeleiding van de workshops. 

17. SPORT – AANVRAAG VISWEDSTRIJDEN KALENDERJAAR 2021 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de aanvragers om op bovenvermelde data 
en uren een wedstrijd te organiseren op voorwaarde dat de COVID-19 maatregelen het toelaten. 

Het politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver te Zelzate dient gevolgd te worden. 

De deelnemers aan de viswedstrijden betalen via de organisator 2 euro per wedstrijd aan de gemeente. 

18. SPORT OP HET WERK- BEWEEGSCAN - ADVIEZEN  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorstellen en stelt voor om een werkgroep op 
te richten die de voorstellen kan afwegen tegen de realiteit. Op basis van die afweging zal het college van 
burgemeester en schepenen beslissen welke voorstellen worden weerhouden.  

De familiesportdag mag alvast zeker uitgewerkt worden.  

19. SVK PRO BEHOEFTEPEILING 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen bijkomende behoefte op te geven bij het SVK in het 
kader van de SVK pro procedure.  

20. OMGEVINGSVERGUNNING: AFSTEMMEN OVER MELDINGSPLICHTIGE HANDELINGEN EN 
MELDINGSPLICHTIGE EXPLOITATIES 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat alle meldingen voortaan geakteerd worden door de 
omgevingsambtenaar waarna de aktename wel ter kennisgeving wordt gebracht op het eerstvolgende college.  

21. PROJECT 2020/686 – AANKOOP VAN POETSMACHINES VIA RAAMCONTRACT FARYS - GOEDKEURING 
AFROEP 2 - AANKOOP VAN 4 SCHROB/ZUIGMACHINES COMPACT + TOEBEHOREN VOOR SCHOOL DE 
KREKEL 

De bespreking van dit punt werd uitgesteld.  

Er dient eerst met poetspersoneel overlegd worden (indien niet gebeurd) alvorens te bestellen. 



22. PROJECT 2020/698 – AANKOOP OPVOUWBARE TENTEN UITLEENDIENST - GOEDKEURING GUNNING EN 
LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop opvouwbare tenten uitleendienst”. De 
raming bedraagt € 3.305,79 excl. btw of € 4.000,00 incl. 21% btw. 

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

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 13 oktober 2020, 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 TecTronic Feesttenten BVBA, Industrielaan 26 te 88101 Lichtervelde, tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 3.227,15 excl. btw of € 3.904,85 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een 
visum. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
budget 2020 project IP1.2 subproject 7 AR 2400000 BI 071000. 

23. PROJECT 2020/707 – AANKOOP VAN BESCHERMHOEZEN VOOR NIEUWE TAFELS EN STOELEN - 
GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van beschermhoezen voor nieuwe tafels 
en stoelen”. De raming bedraagt € 3.305,78 excl. btw of € 4.000,00 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 ontwerper. 

Deze opdracht wordt gegund aan Triska, Rijksweg 142 te 3650 Dilzen-Stokkem, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 3.128,55 excl. btw of € 3.785,55 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
budet 2020 binnen enveloppe IP 1.2, subproject 8, Ar 2420000 en BI 071000. 

24. PROJECT 2020/708 – AANKOOP MATERIAAL VOOR GROENDIENST - GOEDKEURING GUNNING EN 
LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop materiaal voor groendienst”. De raming 
bedraagt € 991,73 excl. btw of € 1.200,00 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 ontwerper. 

Deze opdracht wordt gegund aan Johan's Garden Shop, Karel Bauwensstraat 4 te 9042 Sint-Kruis-Winkel, tegen 
het nagerekende offertebedrag van € 960,16 excl. btw of € 1.161,79 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
budget 2020 binnen project IP6.2, subproject 7, AR 2300000 BI 068000. 

25. PROJECT 2020/695 – HERSCHILDEREN VAN WEGMARKERINGEN 2020 – EXTRA WEGMARKERINGEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de extra wegmarkeringen voor een bedrag van € 5.000,00 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. 

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

 

PUNT II OMGEVING  

1. 

Aanvrager en/of exploitant Luminus nv, Koning Albertlaan II-laan 7, 1210 Brussel 

Voorwerp: Bemaling en waterzuiveringsinstallatie voor het bemalingswater 



De aanvraag omvat: - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten  

Ligging: Karnemelkstraat 2, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie B,  
0430 R  3, 

Dossiernummer 
Omgevingsloket: 

OMV_2020098017 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/433 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/449 

Uiterste beslissingsdatum: 7 november 2020 

Behandelaar: Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Vergunningverlenende 
overheid: 

Provincie Oost-Vlaanderen 

OMGEVING – KENNISNAME BESLISSING DOOR DE DEPUTATIE BETREFFENDE OMGEVINGSVERGUNNING 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Deputatie d.d. 8 oktober 
2020 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag  

Er wordt geen beroep ingediend. 

2. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: omvormen van winkel met bijhorende woongelegenheid naar 
ééngezinswoning 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Assenedesteenweg 72A, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie A,  
0390 G  2, 

Dossiernummer 
Omgevingsloket: 

OMV_2020130447 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/464 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/480 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag 
ingediend door XXX inzake het omvormen van winkel met bijhorende woongelegenheid naar ééngezinswoning, 
gelegen te Assenedesteenweg 72A, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0390 G  2 een 
voorwaardelijke 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 terras op de verdieping wordt uit de vergunning gesloten. 

• De woning kan enkel gebruikt worden als één ééngezinswoning. 

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. 

Aanvrager en/of exploitant XX 

Voorwerp: bouwen van een meergezinswoning met garages 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen   

Ligging: Koning Albertlaan 72+, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie A,  
0382 P  2, 

Dossiernummer 
Omgevingsloket: 

OMV_2020107205 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/438 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/454 

 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag 
ingediend door XXX inzake het bouwen van een meergezinswoning met garages, gelegen te Koning Albertlaan 
72+, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0382 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:  

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

VLAANDEREN) preventie@brandweerzonecentrum.be uitgebracht op 22 september 2020 dienen 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. 

4. 

Aanvrager: XXX 

Voorwerp: plaatsen van een veranda 

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen   

Ligging: Assenedesteenweg 112A, 9060 Zelzate,  

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXX voor de in het meldingsdossier opgenomen 
stedenbouwkundige handelingen. 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte. 

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

5. 

Aanvrager: XXX  

Voorwerp: plaatsen van een veranda 

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen   

Ligging: Denderdreve 53A, 9060 Zelzate,  

Dossiernummer 
Omgevingsloket: 

OMV_2020130043 

http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/454


Gemeentelijk 
dossiernummer 

O/2020/114 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXX voor de in het meldingsdossier opgenomen 
stedenbouwkundige handelingen. 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte. 

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

 

6. 

Aanvrager en/of,exploitant NV Arcelor Mittal Belgium, John Kennedylaan 51, 9000 Gent 

Voorwerp: bijstelling van de milieuvoorwaarden 

De aanvraag omvat: - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten  

Ligging: John Kennedylaan 51, 9000 Gent, 

Dossiernummer 
Omgevingsloket: 

OMV_2020080556 

Gemeentelijk 
dossiernummer 

O/2020/484 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/500 

Uiterste beslissingsdatum: 21 november 2020 

Behandelaar: Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Els De Vilder 

Vergunningverlenende 
overheid: 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de provincie Oost-Vlaanderen 
d.d. 22 oktober 2020 waarbij het verzoek aangevraagd door NV Arcelor Mittal Belgium, John Kennedylaan 51, 
9000 Gent voor bijstelling van de milieuvoorwaarden wordt ingewilligd. 

Er wordt geen beroep ingediend. 

 

7. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: verbouwen van een  eengezinswoning 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Knikkerstraat 19, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie A,  
0610 F  9, 

Dossiernummer 
Omgevingsloket: 

OMV_2020096639 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/437 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/453 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag 
ingediend door XXX inzake het verbouwen van een  eengezinswoning, gelegen te Knikkerstraat 19, 9060 Zelzate 
Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0610 F 9 een voorwaardelijke 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. 

http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/500


2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

• De vrijblijvende zijde van het hellende dak dient te worden afgewerkt met degelijk afwerkingsmateriaal. 

De verleende vergunning mag de mogelijkheid niet in de weg staan voor de aanpalende woning links om 

op termijn een dak te realiseren in het verlengde van de gemene muur. Concreet betekent dit dat de 

isolatie, nu aangebracht tegen het linker dakvlak en de afwerkingslaag in dat geval zal moeten aangepast 

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. 

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. 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’ 

 

In opdracht: 
 
 
 
Christine COONE       Brent MEULEMAN 
wnd. algemeen directeur     burgemeester-voorzitter  


