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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. 4 september, 26 en 30 oktober 2020. 

2. AANKOOP MEUBILAIR VOOR DIENST STEDENBOUW 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht  

“aankoop meubilair voor dienst stedenbouw”. De raming bedraagt € 8.876,99 excl. btw of € 10.741,16 incl. 21% btw. 

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

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel. 

De opdracht wordt gegund aan Inofec bvba, Deinsesteenweg 77, 8700 Tielt tegen het nagerekende offertebedrag van € 
8.876,99 excl. btw of € 10.741,16 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in budget 
2020 op algemene rekening 2400000, beleidsitem 011999, van de inveseringsenveloppe IP6.1, subproject 4. 

3. CAMERABEWAKING GRONDGEBIED ZELZATE – BRIEF POLITIEZONE ‘REGIO PUYENBROEC’ 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een oplossing te zoeken voor de problematiek van de 
camerabewaking. 

Via budgetwijziging wordt een krediet van 15.000 euro voorzien, zodat de nodige inspanningen kunnen worden gedaan 
(koppelen van de gemeentelijke camera’s aan het bestaande systeem van de politiezone en site survey met oog op 
herpositionering van de camera’s) teneinde het systeem optimaal te laten werken. 

4. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE INSCHRIJVING 

Wordt van ambtswege ingeschreven in het bevolkingsregister:  

− XXXX, Sparrenstraat 18 te Zelzate. 

5. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

Wordt ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt:  

− XXX, vroeger ingeschreven op het adres Groenstraat 92/0201 te Zelzate; 

Wordt ambtshalve uit het vreemdelingenregister geschrapt: 

− XXX, vroeger ingeschreven op het adres Groenplein 5/0301 te Zelzate; 

6. BESTRIJDING CORONAVIRUS – INZET VAN HET PERSONEEL VAN SPORTCOMPLEX EUROHAL NAV SLUITING 

Aan het personeel van sportcomplex Eurohal (met name het poetspersoneel, kassapersoneel en redders) waarbij hun 
activiteiten tijdelijk niet meer kunnen uitgeoefend worden omwille van de corona-epidemie, wordt aangepast werk 
aangeboden. 

De redders kunnen gedurende deze crisissituatie ingezet worden als hulpbegeleiders in het initiatief buitenschoolse opvang. 

Het personeel van sportcomplex Eurohal kan gedurende deze crisissituatie, en ook tijdens weekends, volgens hun huidige 
uurrooster, ingezet worden als lokale contactopspoorders. 

Het personeel van sportcomplex Eurohal kan ook ingezet worden bij eventuele acties die opgezet worden vanuit de 
sportdienst of jeugddienst, om het welzijn van onze Zelzaatse jongeren te bevorderen. 

7. CORONA – CAMPAGNE ZOEKT GEMEENTE 

Het college van burgemeester en schepenen wenst gebruik te maken van de kosteloze wintercampagne van Viavictor om de 
Zelzaatse burgers wat warmte toe te wensen tijdens deze complexe eindejaarsdagen in coronacrisis. 

De campagne zal kenbaar gemaakt worden d.m.v. uithangen van de affiches, vermelding in Hét Reclameblad en op de 
gemeentelijke website. 

8. CORONA – STOPZETTEN SAMENWERKING MET VRIJWILLIGERSPLATFORM GIVE A DAY 



Het college van burgemeester en schepenen stopt de samenwerking met Give A Day en vraagt om de gegevens conform de 
GDPR te verwijderen. 

9. GOEDKEUREN VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VZW ZORGRAAD OOST-MEETJESLAND IN HET KADER 
VAN HUN OPDRACHT TIJDENS DE COVID-19 CRISIS  

De samenwerkingsovereenkomst met Zorgraad Oost-Meetjesland in het kader van hun opdracht tijdens de COVID-19 crisis 
wordt principieel goedgekeurd. 

De namen van vrijgestelde medewerkers voor huisbezoeken of eventuele vrijwilligers die deel uitmaken van de pool 
huisbezoekers zullen worden ingevuld. 

Er zal in totaal maximaal 4 uur per week hiervoor een maatschappelijk werker worden vrijgesteld. Alle maatschappelijk 
werkers van de sociale dienst worden opgegeven als kandidaat-huisbezoeker. 

Voormelde samenwerkingsovereenkomst zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

10. SAMENLEVINGSOPBOUW: 

A) VOORSTEL CORONADOELSTELLING PROJECT ‘GEZOND WONEN IN DE DEBBAUTSHOEK’ IN FUNCTIE VAN HET INZETTEN 
VAN PROJECTMIDDELEN TER ONDERSTEUNING VAN KWETSBARE GROEPEN TIJDENS DE TWEEDE CORONAGOLF 

Akkoord te gaan met het voorliggend voorstel coronadoelstelling project ‘gezond wonen in de Debbautshoek’ in functie van 
het inzetten van projectmiddelen ter ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens de tweede coronagolf. 

B) AANGEPASTE WERKING VAN SAMENLEVINGSOPBOUW TIJDENS CORONA 

Akkoord te gaan met de geplande activiteiten van Samenlevingsopbouw in Zelzate voor het najaar 2020 zoals omschreven in 
de nota aangepaste werking van Samenlevingsopbouw tijdens Corona. 

11. CORONA NOODFONDS ADVIESNOTA SPORT-JEUGD-CULTUUR 

Het college van burgemeester en schepenen wenst dat er 150.000 euro subsidie rechtstreeks naar de vrijetijdsverenigingen 
zal gaan, en het restbedrag zal gebruikt worden voor gezamenlijke promotie van hun activiteiten.  

Aan de vrijetijdsdiensten wordt gevraagd om een berekening te maken met de voorgestelde verdeelsleutel met de subsidie 
van 150.000 euro, en deze bedragen terug te koppelen naar het college van burgemeester en schepenen. 

12. FINANCIËLE TEGEMOETKOMING BIJ RADIOSPOTS VAN DE ZELZAATSE HANDELAARS OP ZRO 

Tegemoet te komen in de kosten voor gebruik van apparatuur, verplaatsing van de betrokkenen en de totale periode van 
uitzendtijd opdat de Zelzaatse Radio-omroep ZRO met een regelmatige frequentie de naam, adres en artikel/service van de 
Zelzaatse handelaars om te roepen teneinde de lokale handelaars/ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke periode 
van verplichte sluiting in het kader van de coronacrisis Covid-19. 

Er wordt een plan van aanpak opgesteld. De coördinatie van dit project ligt bij ZRO. 

De uitgave wordt geraamd op 3000 euro en kan gebeuren met de kredieten inschreven in het budget 2020 AR 6143007/BI 
011902.  

Samen met de dienst ICT van de gemeente wordt een brief voorbereid aan de handelaars wordt waarin verwezen wordt naar 
een pagina op de gemeentelijke website die hen uitlegt hoe ze hun gegevens correct kunnen doorsturen. 

13. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING – PRINCIPEBESLISSING 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de samenwerking met het Agentschap Integratie 
en Inburgering volgens de engagementen zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zelzate 
en het Agentschap integratie en inburgering 2020-2025’, mits volgende aanpassingen: 

2.1.3. Het lokaal bestuur Zelzate en Agentschap Integratie en Inburgering stemmen hun dienstverlening op elkaar af:  

2-maandelijks 3-maandlijks wordt er een eerstelijnsoverleg georganiseerd tussen AgII (regiocoördinator, 
trajectbegeleiders en consulenten NT2) de gemeentediensten (OCMW, dienst burgerzaken, brugfiguur 
gemeenteschool, schepen college) 

2.2. Toegankelijkheid van de lokale dienstverlening 

Voor deze ondersteuning worden bijkomend de volgende afspraken gemaakt:  

- Onthaalbeleid voor nieuwe burgers op maat van de gemeente Zelzate (efficiënt doorverwijzen, samenwerking 
tussen betrokken diensten) – opmaak van welkomstpakket (sociale kaart en overzicht diensten ) 

- Jaarlijks moment ontvangst nieuwe inwoners door gemeentebestuur (eventueel in bijzijn van tolk) 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aangepaste samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.  

14. BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nrs. 2020/308 en 2020/309 

15. AANKOOP LAPTOP MET TOEBEHOREN VOOR DE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BELEID OP DE DIENST 
BELEIDSONDERSTEUNING EN PERSONEEL ZODAT DIT PERSONEELSLID VLOTTER KAN TELEWERKEN  

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de raming voor de opdracht “Aankoop laptop met 
toebehoren personeel”. De raming bedraagt € 1.351,46 excl. Btw of € 1.635,27 incl. 21% btw. 



De opdracht voor het leveren van 1 laptop met 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 van € 1.351,46 excl. Btw of € 1.635,27 incl. 21% btw; 

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

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Real Dolmen, voornoemd, aan de intergemeentelijke ICT-medewerker en 
aan de financiële dienst. 

16. AANKOOP LAPTOP ZONDER TOEBEHOREN VOOR SPORTAMBTENAAR TER VERVANGING VAN DEFECTE LAPTOP 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de raming voor de opdracht “Aankoop laptop zonder 
toebehoren personeel”. De raming bedraagt € 1.055,57 excl. Btw of € 1.277,24 incl. 21% btw. 

De opdracht voor het leveren van 1 laptop zonder 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 van € 1.055,57 excl. Btw of € 1.277,24 incl. 21% btw; 

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

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Real Dolmen, voornoemd, aan de intergemeentelijke ICT-medewerker en 
aan de financiële dienst. 

17. JEUGD – UITBETALING SUBSIDIES 2019-2020 

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de toekenning van:  

- de werkingstoelage (op basis van het werkjaar 2019-2020): 

Vereniging Aantal punten Berekening (€) 

Chiro Brug  740 1825,45 

Chiro Samjolé 775 1911,79 

Scouts & Gidsen Vuurtorengroep 855 2109,13 

FOS De Kievit  1340 3305,54 

Jeugdbrandweer 555 1369,09 

- de subsidie kadervorming (op basis van het werkjaar 2019-2020): 

Naam Rekeningnummer Subsidie (€) 

XXXX  350 

- De projectsubsidie (op basis van het werkjaar 2019-2020): 

Chiro Samjolé €1000 

Chiro Brug €1000 

Scouts & Gidsen Vuurtorengroep €0 

Jeugdbrandweer €500 

Fos de kievit €1000 

- de speeltoelage (op basis van het werkjaar 2019-2020): 

Chiro Samjolé  €200 

Chiro Brug €100 

- de subsidie jeugdwerkinfrastructuurfonds (op basis van het werkjaar 2019-2020 

Fos De Kievit  €1500 

- de subsidie brandveiligheid (op basis van het werkjaar 2019-2020): 

geen aanvraag 

- de gebruikstoelage (op basis van het werkjaar 2019-2020): 

FOS De Kievit  € 125 

S&G Vuurtorengroep € 125 

Chiro Samjolé € 101,20 

Chiro Brug € 125 

- de kampsubsidie (op basis van het werkjaar 2019-2020): 

Vereniging Aantal punten Berekening 

Chiro Brug  1130 € 1054 



Chiro Samjolé 1179 € 1099 

FOS De Kievit 1926 € 1796 

Scouts & Gidsen Vuurtorengroep 1128 € 1052 

- de kampvervoertoelage (op basis van het werkjaar 2019-2020): 

Vereniging Subsidie 

Chiro Brug  € 598,95 

Chiro Samjolé € 60 

FOS De Kievit € 968 

Scouts & Gidsen Vuurtorengroep € 736,02 

- de locatietoelage (op basis van het werkjaar 2019-2020): 

Vereniging Subsidie 

Chiro Samjolé  € 400 

OVERZICHT  

Naam/vereniging Rekeningnummer  Subsidie   Artikelnummer  

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen  Totaalbudget:€24179  

 

Chiro Brug  BE21 8909 7430 4003  € 4.802,50  075000/6493000  

Chiro Samjolé BE40 4460 6036 5163 € 4.795,80  075000/6493000  

Scouts & Gidsen 
Vuurtorengroep 

BE81 7360 7004 9424   € 3.885,10  075000/6493000  

FOS De Kievit  BE33 8909 7414 3446 € 8.476,50  075000/6493000  

Jeugdbrandweer BE47 2900 5479 1580 € 1.869,10  075000/6493000  

  Totaal € 24.179,00   

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - 
Jeugdraad 

Totaalbudget: €2250 

 

Jeugdraad Gekend rekeningnummer € 2.250,00  075000/6494000  

  Totaal € 2.250,00   

KADERVORMING Totaalbudget: €1700  

 

XXX  350  075000/6491000  

  Totaal € 350,00   

De financieel directeur krijgt opdracht tot betaling van  

- de werkingstoelage, projectsubsidie, jeugdwerkinfrastructuurfonds, brandveiligheid, gebruikstoelage, kampsubsidie, 
kampvervoerstoelage en locatietoelage (met BBC-code VO 07/01 actie 1); de nodige kredieten zijn voorzien onder 
artikelnummer 075000/6493000;  

- de subsidie voor de jeugdraad voor het jaar 2019 (met BBC-code VO 07/01 actie 1); bedrag plaatsen onder 
artikelnummer 075000/6494000. 

- de subsidies kadervorming (met BBC-code VO 07/01 actie 2); de nodige kredieten zijn voorzien onder artikelnummer 
075000/6491000; 

18. ONDERWIJSPERSONEEL – VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBT GEWOON BASISONDERWIJS 

In het gemeentelijk basisonderwijs van Zelzate worden volgende betrekkingen vacant verklaard: 

− 1 deeltijds ambt (4/24) van onderwijzer  

− 1 deeltijds ambt (22/24) van kleuteronderwijzer 

− 1 voltijds ambt (36/36) voor administratief medewerker 

− 1 deeltijds ambt (7/36) voor administratief medewerker 

De vaste benoeming gaat in op 01 januari en voor zover de betrekkingen op die datum nog vacant zijn. 

De benoemingsvoorwaarden worden bepaald als volgt: 

1. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, de E.V.A.(Europese Vrijhandelsassociatie) of in het 
bezit zijn van een vrijstelling verleend door de Vlaamse Regering. 

2. burgerlijke en politieke rechten genieten of in het bezit zijn van een door de Vlaamse Regering te verlenen 
vrijstelling die samengaat met de vrijstelling bedoeld in 1. 



3. van onberispelijk gedrag zijn zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren 
werd afgeleverd. Het uittreksel strafregister moet de volgende finaliteit vermelden: 596.2 – model bestemd voor 
contact met minderjarigen. 

4. voldoen aan de taalvereisten. Het personeelslid dat een tijdelijke afwijking van de taalvereisten heeft verkregen, 
komt niet in aanmerking voor vaste benoeming tijdens de duur van deze afwijking. 

5. lichamelijk geschikt zijn. Om in het onderwijs in dienst te komen mag de gezondheidstoestand van het personeelslid 
geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de leerlingen of cursisten. De medische geschiktheid wordt 
aangetoond via een medisch attest, afgeleverd door de huisarts. 

6. een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebben, bij organieke bepalingen of bij overgangsmaatregel, 
voor het specifieke wervingsambt. 

7. op 31 augustus voorafgaand aan de datum vaste benoeming ten minste 690 dagen dienstanciënniteit hebben, 
waarvan 360 dagen in het ambt van benoeming. 

Deze anciënniteit moet het personeelslid hebben bereikt: 

− ofwel bij het betrokken schoolbestuur wat de instellingen betreft die niet tot de scholengemeenschap 
behoren; 

− ofwel bij het betrokken schoolbestuur en/of bij een ander schoolbestuur, beide voor wat de instellingen 
betreft die tot dezelfde scholengemeenschap behoren. Gaat het om een dienstanciënniteit verworven bij 
een ander schoolbestuur, dan kan het schoolbestuur waar de vacante betrekking zich situeert, eisen dat bij 
haar een dienstanciënniteit van ten minste 360 dagen, waarvan 240 effectief gepresteerd, werden 
verworden; 

− ofwel bij een ander schoolbestuur wanneer het een wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking 
gesteld personeelslid betreft, tenzij het personeelslid ter beschikking gesteld werd wegens ontstentenis van 
betrekking in een instelling van een ander net of voor het gesubsidieerd vrij onderwijs van een ander 
karakter of een andere groep; 

− een schoolbestuur kan ook diensten die een personeelslid gepresteerd heeft in een wervingsambt in het 
buitengewoon basis- of buitengewoon secundair onderwijs beschouwen alsof die zijn gepresteerd in een 
wervingsambt in het basisonderwijs en dit beperkt tot maximaal 580 dagen dienstanciënniteit; 

− de dienstanciënniteit wordt in aanmerking genomen en berekend volgens artikel 6 van het decreet 
rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs; 

8. de betrekking in hoofdambt uitoefenen. 

9. zich kandidaat hebben gesteld in de vorm en binnen de termijn vermeld in de oproep tot de kandidaten. 

10. voor het ambt in kwestie als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" hebben verkregen bij 
inrichtende macht waar de vacante betrekking zich situeert.  Als het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt 
deze voorwaarde geacht voldaan te zijn. 

11. Uiterlijk op de vooravond van de vast benoeming (31 december) voor doorlopende duur aangesteld zijn in het ambt 
waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. 

De kandidaturen voor een vaste benoeming in één of meerdere van de vacante betrekkingen moeten, bij ter post 
aangetekende brief, uiterlijk op 30 november 2020, aan het desbetreffende schoolbestuur worden verstuurd. 

De kandidatuur vermeldt de vacante betrekking waarvoor gekandideerd wordt en eventueel de ingeroepen voorrang, met 
aanduiding van de diensten waarop men zich beroept. 

Alle personeelsleden van de scholengemeenschap worden op de hoogte gebracht van deze vacantverklaring voor 15 november 
2020. 

19. PERSONEEL - CONSOLIDATIE ARBEIDSONGEVAL 25 AUGUSTUS 2020 – XXX 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het arbeidsongeval waarvan XXX, technisch beambte schoonmaak 
niveau E1-E3, het slachtoffer werd op 25 augustus 2020 te consolideren op 2 september 2020 zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid.  

Een afschrift van deze beslissing wordt aangetekend aan XXX overgemaakt. 

De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht wordt, is de startdatum van de 
herzieningstermijn van 3 jaar. 

Binnen deze termijn kan het slachtoffer per aangetekende brief een aanvraag tot herziening indienen op grond van een 
verergering.  

De aanvraag moet vergezeld zijn van alle verantwoordingsstukken. 

20. PERSONEEL – GOEDKEURING OMZETTING RESTERENDE VAKANTIEDAGEN VAN 2020 IN ZIEKTE-KREDIETDAGEN 
WEGENS LANGDURIGE AFWEZIGHEID - XXX 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het voorstel om de resterende vakantiedagen van 2020 (13 dagen) 
van XXX om te zetten naar ziektekredietdagen omwille van zijn langdurige afwezigheid wegens ziekte. 

21. PERSONEEL - KENNISGEVING ONTSLAG WEGENS PENSIONERING – XXX 



Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag wegens pensionering van XXX, met ingang van 1 
maart 2021. 

XXX wordt een geschenkcheque ter waarde van 805 euro toegekend (gekoppeld aan het aantal dienstjaren, in zijn geval 23 
jaar x 35 euro, maar met een maximum van 875 euro). 

Aan de betrokkene en de financiële dienst wordt een afschrift van dit besluit overgemaakt. 

22. PERSONEEL - KENNISNAME ONTSLAG TIJDELIJK REDDER XXX  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag XXX, als tijdelijk contractueel voltijds (38/38) redder 
– niveau C1-C3 waarbij het contract in onderling overleg beëindigd wordt op 8 november 2020. 

23. 10.000 STAPPEN: ELKE STAP TELT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om deel te nemen aan het project “10.000 stappen: elke stap telt” 
voor een looptijd van 1 jaar en ondertekent daarvoor de engagementsverklaring.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de sportfunctionaris om dit project lokaal voor te bereiden 
en te coördineren met de hulp van de consulent van sport Vlaanderen en logo gezond en een projectgroep samen te stellen. 

Het college van burgemeester en schepenen voorziet de nodige kredieten op AR/BI 6159999/074099. 

De consulent van sport Vlaanderen wordt schriftelijk van de beslissing van de inschrijving op de hoogte gebracht. 

24. PROJECT 2017/523 – WEGENWERKEN IN DE AKKER - GOEDKEURING DEFINITIEVE OPLEVERING 

De opdracht “Wegenwerken in de Akker” wordt definitief opgeleverd. 

25. PROJECT 2020/669 – ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN 2020 - GOEDKEUREN VORDERINGSSTAAT 6 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 6 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht 
“Onkruidbeheer verhardingen 2020” voor een bedrag van € 3.218,82 excl. btw of € 3.894,77 incl. 21% btw, waardoor de 
werken een bedrag bereiken van € 17.939,43 excl. btw of € 21.706,71 incl. 21% btw. Een deel van de kostprijs wordt 
gesubsidieerd door Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement LNE - afdeling milieu-integratie en 
subsidiëringen, Koning AlbertII-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Dit deel wordt geraamd op € 10.500,00 (voor de volledige 
opdracht). 

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

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

26. PROJECT 2020/677 – OMVORMING TOT GROENE BEGRAAFPLAATS - VORDERINGSSTAAT 4 + MEERWERKEN - 
EINDSTAAT 

Er wordt geen verleend aan vorderingsstaat 4 + meerwerken - eindstaat van Groendienst Roegiers nv, Garenhoekstraat 1 te 
9960 Assenede voor de opdracht “Omvorming tot groene begraafplaats” voor een bedrag van € 39.608,12 excl. btw of 
€ 47.925,83 incl. 21% btw (€ 8.317,71 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 107.632,17 
excl. btw of € 130.234,93 incl. 21% btw. 

De aannemer wordt in gebreke gesteld en wordt gevraagd de hoofdingang en de zijtakken aan de linkerzijde opnieuw aan te 
leggen. 

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

Goedkeuring wordt verleend aan afroep 2 - Aankoop van 4 schrob/zuigmachines compact + toebehoren voor school De 
Krekel van Hako-Belgium nv, Hertstraat 101 te 9473 Welle voor de opdracht “Aankoop van poetsmachines via raamcontract 
Farys” voor een bedrag van € 8.567,43 excl. btw of € 10.366,59 incl. 21% btw, waardoor de leveringen een bedrag bereiken 
van € 29.810,58 excl. btw of € 36.070,80 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 binnen enveloppe IP6.2 subproject 8 AR 2300000 BI 
098400. 

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

28. PROJECT 2020/709 – AANKOOP KERSTVERLICHTING 2020 - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop kerstverlichting 2020”. 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 Trilec NV, Industrieweg 122 R te 9032 Wondelgem, tegen het nagerekende offertebedrag 
van € 901,76 excl. btw of € 1.091,13 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in budget 
2020 enveloppe IP4. Subproject 1 AR 2300000 BI 071000. 

29. HERAANLEG BUSSTATION EN PARKING – MEERWERKEN 2 - PRINCIPEBESLISSING 

Gaat principieel akkoord met het meerwerk “herasfalteren van Marktstraat” voor een bedrag van 30.955,89 EUR excl. btw of 
37.456,63 EUR incl. btw (raming).  



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

De financiële dienst krijgt de opdracht de nodige bijkredieten te voorzien. 

30. WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE VERKAVELING TUSSEN ASSENEDESTEENWEG EN KASTEELSTRAAT - 
GOEDKEURING VOORLOPIGE OPLEVERING 

De opdracht “Wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling tussen Assenedesteenweg en Kasteelstraat” wordt voorlopig 
opgeleverd. 

De akte voor kosteloze overdracht van wegenis dient opgemaakt te worden door Anton Sintobin - Karel D'Aubioul, 
geassocieerde notarissen, Onteigeningsstraat 3 te 9060 Zelzate. 

31. AANLEG WEGENIS EN RIOLERING OMGEVING ZONE ZUID - PRINCIPEBESLISSING 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om opdracht te geven aan de rioolbeheerder Farys, Stropstraat 1 
te 9000 Gent om het dossier “Aanleg wegenis en riolering omgeving Zone Zuid” op te starten. 

32. GRATIS ONTLENING VAN MATERIAAL STEMHOKJE EN 2 KIESURNEN  

Het college van burgemeester en schepenen kan niet ingaan op de afwijking van artikel 2 van Afdeling B van het “Reglement 
op het gebruik van gemeentelijke zalen en materialen” teneinde geen precedenten te scheppen (firma is niet gelegen op het 
grondgebied van Zelzate). 

33. WEKELIJKSE MARKT – OVERNAME STANDPLAATS XXX  

Goedkeuring wordt verleend aan de overname van de standplaats XXX (verkoop CD's, MC's en toebehoren) aan zijn zoon XX. 

34. WEKELIJKSE MARKT – OVERNAME STANDPLAATS XXX  

Goedkeuring wordt verleend aan de overname van de standplaats XXX (verkoop badolie) een abonnement heeft op de 
wekelijkse markt en dit wenst over te laten aan zijn zoon XXX. 

35. AANVRAAG STANDPLAATS VOOR OLIEBOLLENKRAAM OP GROTE MARKT TIJDENS EINDEJAARSPERIODE – 
GOEDKEURING AANVRAAG 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring voor een standplaats aan KXXX om een standplaats te 
bekomen op de Grote Markt tijdens de eindejaarsperiode van 11 december tot en met 30 december 2020 voor de verkoop 
van oliebollen, beignets, wafels en churros ENKEL AFHAAL. 

Het college van burgemeester en schepenen kan geen goedkeuring verlenen om het tarief aan te passen. De foorkramer 
dient bijgevolg te betalen volgens het goedgekeurde belastingsreglement op het gebruik van het openbaar domein naar 
aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten/… voor de aanslagjaren 2020 – 2025 zoals vastgesteld in de 
gemeenteraad van 30 december 2019. 

De belasting van 68,50 euro per dag dient vanaf het ogenblik van het plaatsen contant betaald te worden, tegen afgifte van 
een kwitantie. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting een kohierbelasting. 

De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

36. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – INDOOR SPORT VOOR -13 JARIGEN 

Neemt kennis van de nieuwsbrief van Sport Vlaanderen waarin staat dat de aangekondigde maatregelen van de federale 
regering minder streng werden opgenomen in voornoemd ministerieel besluit.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat NIET akkoord om:  

1. Naast (buiten)schoolse activiteiten, sportstages en - kampen ook andere indoor sportactiviteiten voor kinderen 
jonger dan 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) toe te laten. 

2. Sportzalen en -voorzieningen (exclusief zwembaden) opnieuw open te stellen voor: 

a. groepen van kinderen jonger dan 13 jaar in het kader van (buiten)schoolse activiteiten van het 

leerplichtonderwijs; 

b. sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen 

jonger dan 13 jaar  

3. Trainingen van professionele sporters en professionele wedstrijden opnieuw indoor te laten doorgaan. Dit betekent 

dat naschoolse sport- en beweegactiviteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar - zoals Multimove, Sportsnack, MOEV-

activiteiten, clubwerking - wel indoor kunnen doorgaan in de gemeentelijke of private sportinfrastructuur. 

4. Naschoolse sport- en beweegactiviteiten op school indoor te organiseren.  

37. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – INDOOR SPORT VOOR +13 JARIGEN IN SCHOOLVERBAND  

Er wordt geen toestemming gegeven voor de organisatie van de lessen L.O. specifiek voor het secundair onderwijs (+13-
jarigen) opnieuw te laten plaatsvinden in de sporthal van het sportcomplex Eurohal. 

 

 

 

 



PUNT II     OMGEVING 

1. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: isoleren en bekleden van de voorgevel 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Ooievaarslaan 4, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0377 G, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020142219 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/482 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het Schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding, gelegen te Ooievaarslaan 4, 9060 Zelzate, Kadastraal 
gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0377 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: /// 

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. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Isoleren en plaatsen van crepi aan voorgevel 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Koningin Astridlaan 37, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0394 F  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020139336 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/475 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het isoleren en plaatsen van crepi aan voorgevel, gelegen te Koningin Astridlaan 37, 9060 Zelzate Kadastraal 
gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0394 F  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. 

Aanvrager: XXX  

Voorwerp: Aanvraag stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een meergezinswoning 

Ligging: Assenedesteenweg 193 

9060 Zelzate 

ZELZATE 1 AFD/ZELZATE, sectie D, nr(s) 0035D, 0037B 

Intern nummer A/2020/58 

Gelet op bovenstaande motivering wordt de aanvraag ongunstig beoordeeld en wordt een negatief stedenbouwkundig attest 
afgeleverd XXX inzake de sloop van een woning opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed en bouwen van een 
meergezinswoning, gelegen te Assenedesteenweg 193, 9060 Zelzate en kadastraal gekend onder ZELZATE 1 AFD/ZELZATE, 
sectie D, nr(s) 0035D, 0037B. 

4. 

Aanvrager en/of exploitant Gl – Invest 
Boekstraat 73 
2610 Antwerpen 



Voorwerp: Slopen van een bestaande woning en bouwen van een  appartement 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Havenlaan 27, 9060 Zelzate, 
Havenlaan 25, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0560 A,0567 B,0561,0559 K 2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020084783 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/440 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
GL - INVEST, Boekstraat 73, 2610 Antwerpen inzake het slopen van een bestaande woning en bouwen van een  appartement, 
gelegen te Havenlaan 27, 9060 Zelzate, Havenlaan 25, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0560 A, 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0567 B, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0561, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0559 K  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:  

De voorwaarden opgelegd door de adviesinstanties dienen te worden nageleefd. 

De volgende voorwaarden worden opgelegd. 

• De kooi van de lift dient min. 140cm diep en 110 cm breed te zijn. 

• De evacuatie van personen met een beperking bij brand dient door de ontwerper besproken met de plaatselijke 
brandweer en worden voorzien overeenkomstig het wijzigingsbesluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

• De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden 
zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 20-221015: 

• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 408 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van 
het Bosdecreet. 

• De resterende bosoppervlakte 229 m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone 
kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin 
toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- 
of boomlaag uit te voeren. 

• De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook de als bos te 
behouden zones zijn aangeduid. 

• De bosbehoudsbijdrage van € 2239.92 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt 
worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de 
bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de 
vergunning van kracht wordt. 

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. 

Aanvrager: Strak Bouw 

Staatsbaan 89 bus 1 

9991 Maldegem  

Voorwerp: Regularisatie parkeerplaatsen 

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen   

Ligging: Grote Markt 34,,  

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020144828 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/487 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door BVBA STRAK BOUW 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 XXX 

Voorwerp: Deels herbouwen en uitbreiden van de garage 



De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Kerkstraat 96, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0866 L  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020122756 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/451 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het deels herbouwen en uitbreiden van de garage, gelegen te Kerkstraat 96, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0866 L  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:  

• alle te slopen constructies dienen afgebroken te worden minstens tot op het peil van de straat; 

• alle afbraakmaterialen en puin dienen onmiddellijk van het terrein afgevoerd te worden; 

• enkel de strikt noodzakelijke verharding voor de toegang tot de garage kan worden aanvaard. 

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

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

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

7. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Bouwen van een tuinhuis 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Marguerite Ottestraat zn, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0748 D  9, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020118095 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/449 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Marguerite Ottestraat zn, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 
AFD, sectie D, 0748 D  9 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. 

8. 
 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Plaatsen van isolatie en nieuwe gevelbekleding 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Wachtebekestraat 73, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0213 A  3, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020127589 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/456 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het plaatsen van isolatie en nieuwe gevelbekleding, gelegen te Wachtebekestraat 73, 9060 Zelzate, Kadastraal 
gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0213 A  3, 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:  

- de gasmeterkast dient ten alle tijde bereikbaar te zijn 



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. 

9. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Bouwen van twee halfopen woningen 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Hans Kochlaan zn, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie D, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0395 G,0396 P, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020092642 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/425 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het bouwen van twee halfopen woningen, gelegen te Hans Kochlaan zn, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als 
ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0395 G, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0396 P 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:  

De voorwaarden opgelegd door de adviesinstanties 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. 

10. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: verbouwen van een woning 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Boerenstraat 21, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0286 X  3, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020123050 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/452 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het verbouwen van een woning, gelegen te Boerenstraat 21, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, 
sectie C, 0286 X  3, 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 overgebleven plat dak mag niet gebruikt worden als terras. 

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. 

11. 

Aanvrager en/of exploitant Turkse Multiculturele Vereniging Zelzate, Groenstraat 111, 9060 Zelzate 

Voorwerp: regularisatie van een multicultureel centrum – advies over het beroep 
tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

Ligging: Groenstraat 109-111, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0752 N,0760 S  4,0769 C  4, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019160590 

Gemeentelijk dossiernummer O/2019/341 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/Dossier/362 

Het college van burgemeester en schepenen van Zelzate adviseert dat het beroep ingesteld door derden tegen de beslissing 
van de deputatie dient te worden verworpen en de aanvraag onder de gestelde voorwaarden vergunbaar is.  

http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/Dossier/362


12. 

Aanvrager en/of exploitant Bvba Storm 43 

Voorwerp: Bouw en exploitatie van 3 windturbines 

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

Ligging: Op Arcelor Mittal SiteJohn Kennedylaan 51, 9000 Gent, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019139223 

Vergunningverlenende overheid: Provincie Oost-Vlaanderen 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Vlaams minister van Justitie en 
Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme d.d. 30 oktober 2020 om 3 windturbines aangevraagd door bvba Storm 43 op de 
site van NV Arcelor Mittal Belgium, John Kennedylaan 51, 9000 Gent onder voorwaarden te vergunnen. 
Er wordt geen beroep ingediend. 

 

PUNT III     KENNISGEVINGEN 

1. Brief van Farys d.d. 2 oktober 2020 betreffende rapportering exploitatie sportinfrastructuur S-Divisie per 30 juni 
2020. 

2. Brief van ABB d.d. 21 oktober 2020 betreffende achtergelaten voertuigen – verantwoordelijkheid gemeente. 

3. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 28 oktober 2020 betreffende GAS-boete voor inbreuk: loslopende 
dieren. 

4. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 28 oktober 2020 betreffende GAS-boete voor inbreuk: sluikstorten. 

5. Notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen d.d. 16 september 2020. 

6. Notulen van de Raad van Bestuur van IDM d.d. 28 oktober 2020. 

 

 


