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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. AGENDA GEMEENTERAAD 30 NOVEMBER 2020 
OPENBARE ZITTING 

1. Bekrachtigen besluit van de burgemeester dd. 27 oktober 2020 houdende tijdelijke maatregel met betrekking tot het 
nemen van bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

2. Bekrachtigen besluit van de burgemeester dd. 29 oktober 2020 houdende tijdelijke maatregel met betrekking tot het 
invoeren van een mondmaskerverplichting in de zone van het busplein om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken. 

3. Bekrachtigen besluit van de burgemeester dd. XXX 2020 houdende organisatie van de gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn van 30 november 2020 via videoconferentie 

4. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 26 oktober 2020 

5. Goedkeuren aanpassing rechtspositieregeling  

6. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met vzw Zorgraad Oost-Meetjesland. 

7. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Veneco voor stedenbouwkundige dienstverlening (Anne) 

8. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en Inburgering  

9. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met dierenartsen voor behandeling van zwerfkatten (Els) 

10. Goedkeuren aanpassing aan het reglement gemeentelijke administratieve sancties 

11. Goedkeuren aanpassing aan het gemeentelijk toelagereglement muziekmaatschappijen en toneelverenigingen 
(Steven) 

12. Goedkeuren aanpassing aan aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer  

13. Kennisname van het Addendum ‘Vervoer op Maat’ van het Openbaar Vervoersplan Korte Termijn 20210 van De Lijn 
zoals voorgesteld door de Vervoerregio 

14. Goedkeuren “basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van riolering langs gewestwegen”  

15. Principebeslissing om bij de toekenning van nieuwe straatnamen naast de namen van Magdalena Kintziger en 
Rita Gorr  ook de naam van Paula Willems te gebruiken  

16. Algemene vergadering van IGS Westlede op dinsdag 1 december 2020 – goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 
vertegenwoordiger  

17. Buitengewone algemene vergadering van Veneco op donderdag 10 december - goedkeuring agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger  

18. Kennisgevingen  

2. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMER/INDEX KONING ALBERTLAAN 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers/index voor een 
meergezinswoning met garages in de Koning Albertlaan: 

− 74/0001 (gelijkvloers) 

− 74/0101 (duplexappartement) 

3. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

worden ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt:  

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Groenstraat 90/0201 te Zelzate; 
- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Koningin Fabiolalaan 56/0001 te Zelzate. 

Artikel 2: - worden ambtshalve uit het vreemdelingenregister geschrapt: 

- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Koningin Astridlaan 31  te Zelzate; 
- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Kasteelstraat 64 te Zelzate; 
- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Verbroederingslaan 14/0201 te Zelzate; 
- XXX, vroeger ingeschreven op  het adres Koningin Fabiolaan 56/0001 te Zelzate; 



- XXX, vroeger ingeschreven op het adres Cesenaticolaan 26/0101 te Zelzate. 

4. BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nrs. 2020/310, 2020/311 

5. MILIEU – LOCATIE LAADPALEN ELEKTRISCHE AUTO’S 

Het college van burgemeester en schepenen duidt volgende locaties aan voor laadpalen voor elektrische auto’s: 

i. Busplein 

ii. Groenplein 

Als er geen laadpaal kan komen op het Groenplein omdat er te weinig elektrische auto’s zijn, dan wordt de kerk op de Grote 
Markt als locatie aangeduid.  

6. MOB – BURGEMEESTER JOSEPH CHALMETLAAN SNELHEID IN DE OMGEVING VAN DE KINDEROPVANG, SPEELPEIN, 
BIBLIOTHEEK EN AANSLUITING ONTEIGENINGSSTRAAT MET SCHOOLGAANDE JEUGD - MAATREGELEN UIT HET 
VEILIGHEIDSOVERLEG 29 SEPTEMBER 2020 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voeren van een sensibiliseringsactie met het digitaal 
snelheidsbord in de Burgemeester Joseph Chalmetlaan in de omgeving van de kinderopvang, bibliotheek en het kruispunt 
met de Verbroederingslaan/Onteigeningsstraat. 

In de Burgemeester Joseph Chalmetlaan zullen: 

a) het zebrapad aan zowel de kinderopvang als de bibliotheek in een achtergrondkleur worden geverfd; 

b) het kruispunt aan de Verbroederingslaan/Onteigeningsstraat in een kleur worden schilderen; 

c) aan de kinderopvang verkeersborden A23 ‘plaats waar speciaal veel kinderen komen’ worden geplaatst; 

d) aan het kruispunt Verbroederingslaan/Onteigeningsstraat verkeersborden A23 ‘plaats waar speciaal veel kinderen 
komen’ met onderbord ‘schoolomgeving’ worden geplaatst; 

e) op straat een groen vlak worden geschilderd met daarop het woord ‘school’; 

f) aan het kruispunt signaalborden ‘fluo-potlood’ worden geplaatst; 

De gemeentelijke technische dienst krijgt opdracht om deze maatregelen uit te voeren. 

7. SPORT + JEUGD + CULTUUR – UITWERKEN ACTIVERENDE VRIJETIJDSBOXEN  

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de aankoop van 12 vrijetijdsboxen met inhoud ter waarde van 
4.800 euro op algemene rekening 6491000 en beleidsitem 073900. 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de aankoop van 500 flyers ter waarde van 30 euro op algemene 
rekening 6491000 en beleidsitem 073900. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een mogelijke samenwerking met de feestcommissie voor de 
distributie van de boxen. 

De mogelijkheid wordt eerst bekend gemaakt bij de kwetsbare doelgroep door de jeugdopbouwwerker en de 
opbouwwerkers van samenlevingsopbouw + het OCMW. Nadien gebeurt publiciteit via de gebruikelijke kanalen. 

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

Deze activiteit kadert binnen het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie. 

Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst, jeugddienst, sportdienst, bibliotheek en sociale dienst 
OCMW. 

8. SPORT – SPORTKAMPEN 2021 

De sportkampen 2021 zoals opgenomen in bovenstaand schema worden goedgekeurd, mits rekening houdend met de 
daartoe voorziene budgetten. 

Tarief voor een kamp is 65 euro per kamp, 5% korting voor wie inschrijft voor 3 kampen (één keer per jaar) en 5 euro korting 
voor het tweede of verdere gezinslid uit een gezin + de eventuele cumulatie ervan. 

Publiciteit rond deze vernieuwde kampconcepten verloopt via de gemeentelijke website, social media, advertenties in het 
Reklameblad en het te ontwikkelen infoblad van de gemeente in combinatie met flyers in de Zelzaatse kleuter- en lagere 
scholen. 

Inschrijvingen starten vanaf januari en verlopen digitaal. Als back-up zijn ook papieren inschrijvingen mogelijk. 

9. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – CAFETARIA – KWIJTSCHELDEN HUUR TIJDENS SLUITING DOOR COROCACRISIS 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de kwijtschelding van de huur en forfaitaire vergoeding voor 
de cafetaria voor de maanden oktober en november.  

Deze maatregel wordt verlengd voor zolang de sluiting van de Eurohal voor het publiek aanhoudt. 

10. PROJECT 2020/669 – ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN 2020 - VORDERINGSSTAAT 7 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 7 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht 
“Onkruidbeheer verhardingen 2020” voor een bedrag van € 5.079,89 excl. btw of € 6.146,67 incl. 21% btw, waardoor de 



werken een bedrag bereiken van € 23.019,32 excl. btw of € 27.853,38 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 2020 beleidsdomein omgeving 020000/6103510. 

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

11. PROJECT 2020/711 – OPKOOP AANGESLAGEN WAGENS TECHNISCHE DIENST - GUNNING 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Opkoop aangeslagen wagens technische dienst” wordt gegund aan Rio 
Autosloperij, tegen het nagerekende offertebedrag van € 200,00/voertuig. 

12. RAMING VAN DE UIT TE VOEREN WERKEN AAN WATERLOPEN VAN 3DE CATEGORIE POLDER MOERVAART EN 
ZUIDLEDE GEDURENDE HET JAAR 2021 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming van Polder van Moervaart en Zuidlede, Sleidinge-Dorp 6 te 9940 Sleidinge voor 
een bedrag van € 23.293,11 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet dat voorzien zal worden in het budget van 2021. 

13. CULTUUR AANPASSING TOELAGEREGLEMENT MUZIEKMAATSCHAPPIJEN EN TONEELVERENIGINGEN 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aanpassing van het toelagereglement 
muziekmaatschappijen en toneelverenigingen. 

Deze beslissing dient voorgelegd te worden aan de eerstvolgende gemeenteraad. 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de financieel directeur en aan de culturele raad. 

14. CULTUUR AANVRAAG UITBETALING WERKINGSKOSTEN 2020 GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbetaling van 20 000 euro werkingsmiddelen aan de 
gemeentelijke culturele raad, deze uitgave wordt geboekt op exploitatiebudget met artikelnummer 6493000/070900; 

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de financieel directeur en aan de culturele raad. 

15. MOBILITEIT _- AIRTAX – VERHOGING VVB-VERGUNNING MET 1 EENHEID 

De exploitant XXX (Airtax Zelzate) met maatschappelijke zetel Kanaalstraat 21/0101 te 9060 Zelzate - ondernemingsnummer: 
0707.624.007 – wordt gemachtigd om onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen: 
1. het aantal verhuurvoertuigen met bestuurder te verhogen met 1 eenheid met herkenningsteken VVB - 0056. 

Als gevolg van dit besluit samengevoegd met de bepalingen van de hierboven vermelde collegebesluiten is de hierboven 
genoemde exploitant vanaf heden en onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen gemachtigd 
om: 

• van 06 juni 2019 tot en met 05 juni 2024 een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te exploiteren 
op het grondgebied van de gemeente Zelzate; 

• 3 verhuurvoertuigen met bestuurder in te zetten met de herkenningstekens 0047, 0049, en 0056. 

De toepasselijke minimum tarieven voor het voertuigen met herkenningsteken 0047, 0049 en 0056: 

− minimum basistarief voor minstens 3 uur: 130 euro/uur; 

− extra tarieven: 30 euro. 

De vergunning en het inzetten van taxi's als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot het innen van een belasting 
zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de 
weg / besluit van de gemeenteraad van 30 december 2015 houdende goedkeuring van het gemeentelijk belastingreglement 
op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de vergunninghouder. 

PUNT II     OMGEVING 

1. 

Aanvrager en/of exploitant Ansaveran 
Burgemeester Jos. Chalmetlaan 95 
9060 Zelzate 

Voorwerp: Hernieuwen vergunning tankstation 

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

Ligging: Burgemeester Jos. Chalmetlaan 95, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0297 Y  3, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020103084 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/461 

De aanvraag ingediend door inzake het hernieuwen vergunning tankstation, gelegen te Burgemeester Jos. Chalmetlaan 95, 
9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0297 Y  3 wordt bijgevolg voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

Het lozingsdebiet voor het bedrijfsafvalwater worden aangepast. 



De omgevingsvergunning kan ONBEPERKT verleend worden. 

Rubriek Omschrijving Aantal 

3.4.1°a) De lozing van max. 1,9 m³/u, 4,8m³/dag en 101  m³/jaar 
bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Burg. 
Chalmetlaan 

1,9 m³/uur 

6.5.2° 4 verdeelslangen voor diesel 4 verdeelslangen voor benzine 8 verdeels langen 

16.3.2°a) Een luchtcompressor van 0,75 kW, een airco-installatie van 
6kW en koelinstallaties met gezamelijk vermogen van 9 kW. 

15,75 kW 

17.3.2.1.1.2° De opslag van 25.000 liter diesel in twee compartimenten van 
een ondergrondse dubbelwandige, gecompartimenteerde 
houder van 40.000 liter. 

21,75 ton 

17.3.2.2.1° De opslag van 25.000 liter benzine in twee compartimenten 
van een ondergrondse dubbelwandige, gecompartimenteerde 
houder van 40.000 liter. De opslag van 95 liter tweetakt 

90 kg 

17.3.2.2.2°a) De opslag van 25.000 liter benzine in twee compartimenten 
van een ondergrondse dubbelwandige, gecompartimenteerde 
houder van 40.000 liter. De opslag van 95 liter tweetakt 

18 ton 

17.4. De opslag van max. 1.000 l smeerolie, 500 l antivries en 500 l 
ruitensproeiervloeistof in kleine verpakkingen voor de 
verkoop in de shop 

2.000 liter 

De volgende voorwaarden worden opgelegd. 

- De voorwaarden gesteld in het advies van HULPVERLENINGSZONE  CENTRUM (OOST-VLAANDEREN) uitgebracht op 16 
oktober 2020, dienen te worden gerespecteerd 

- De voorwaarden gesteld in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij Advies Vergunning Afvalwater en Lucht 
uitgebracht op 6 augustus 2020, dienen te worden gerespecteerd 

- Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van tankwagens tijdens wachtperioden en 
laad- en losoperaties stilgelegd worden. 

- De KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen, moeten worden opgehaald 
door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd worden naar een erkende verwerker. De overeenstemmende attesten 
worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid. 

- Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan. 

- Productleveringen zijn verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.  De tankwagen moet bij de bevoorrading op het perceel 
van de exploitant gestationeerd worden. 

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/ 

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; 

- 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 

2. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Regularisatie van niet conform de afgeleverde vergunning uitgevoerde werken 

De aanvraag omvat: - Stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Wachtebekestraat 64, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0294 Z  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020107765 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/439 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake de regularisatie van niet conform de afgeleverde vergunning uitgevoerde werken, gelegen te Wachtebekestraat 
64, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0294 Z  2 een weigering af te leveren. 

3. 

Aanvrager en/of exploitant Departement Mobiliteit En Openbare Werken 
Thonetlaan 102 bus 2 
2050 Antwerpen 

Voorwerp: Slopen van woning met bijgebouwen 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Callemansputte 7,, 
Callemansputte 5B,, 
ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0219 F,0218 C,0218 2,0217 , 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020103552 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/474 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Thonetlaan 102 bus 2, 2050 Antwerpen, inzake het slopen van woning met 
bijgebouwen, gelegen te Callemansputte 7, Callemansputte 5B, Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0219 F, 
ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0218 C, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0218 2, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0217 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 afbraakmaterialen en puin dienen onmiddellijk van het terrein afgevoerd 
te 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. 

4. 

Aanvrager en/of exploitant Terranova 
Scheldedijk 30 
2070 Zwijndrecht 

Voorwerp: Slopen van een loods 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0111 A, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020128462 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/470 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
TERRANOVA, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht inzake het slopen van een loods, gelegen te Kadastraal gekend als ZELZATE 1 
AFD, sectie D, 0111 A 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:  

• 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. 

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. 
KENNISNAME BESLUIT VAN GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR TOT AKTENAME VAN EEN MELDING KLASSE 3 
OMGEVINGSVERGUNNING VAN 16 NOVEMBER 2020 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door de heer Polfliet Jurgen, Eendenweg 11, 9160 Lokeren, voor de 
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20201104-0008, zijnde bronbemaling, 
gelegen te Sint-Stevenstraat 37 A en 37 B , kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0365 H,0365 L,0362 P  2. 

De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 53.2.2.a) 8 m³/u Bronbemaling  

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

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;  

- 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:  

Algemeen 

De bemaling / winning moet zoveel mogelijk beperkt worden.  

https://navigator.emis.vito.be/


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 dient onderzocht te worden of retourbemaling mogelijk is. 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 buffervatvan 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. 

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.  

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


- 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 

6. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Plaatsen van terrasoverkapping in tuin 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Lijsterlaan 67, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0363 P, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020145558 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/490 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het plaatsen van terrasoverkapping in tuin, gelegen te Lijsterlaan 67, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 
1 AFD, sectie A, 0363 P een Vergunning af te leveren. 

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

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

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven: /// 

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

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

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