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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. AGENDA GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 JANUARI 2021  

De gemeenteraad is uitzonderlijk gesloten voor publiek. Het halfuurtje van de burger is bijgevolg niet van toepassing. 

OPENBARE ZITTING 

1. Bekrachtigen besluit van de burgemeester van 15 januari 2021 houdende organisatie van de gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn van 25 januari 2021 via videoconferentie 

2. Goedkeuren notulen gemeenteraad d.d. 14 december 2020. 

3. Verzoekschrift Assenedesteenweg zone 30 

4. Wijziging organogram en personeelsformatie – goedkeuring 

5. Goedkeuring aanpassing reglement huisvuilgerelateerde belastingen – tariefbepaling PMD-inzameling bij ondergrondse 
afvalcontainers 

6. Goedkeuring aanpassing reglement belasting op bedrijven 

7. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - aanpassingen 

8. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het 
opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 
2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de 
COVID-19-pandemie te versterken. 

9. Cultuurhuis – aankoop gronden met opstallen – goedkeuring 

10. Cultuurhuis - domeinconcessieovereenkomst 

11. Kennisgevingen/mededelingen  

2. BIBLIOTHEEK – ALTERNATIEVE POEZIEWEEK  

Akkoord te gaan met de organisatie van voorgestelde alternatieve activiteiten in het kader van de Poëzieweek van 
donderdag 28 januari 2021 tot en met donderdag 4 februari 2021: een projectie van gedichten op de Sint-Laurentiuskerk, 
een podcast met gedichten op radio ZRO en een affichecampagne met gedichten bij de lokale middenstand.  

3. BIBLIOTHEEK – LEVERING VAN BOEKEN AAN DE BIBLIOTHEEK VAN ZELZATE IN 2021 - GUNNING 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 30 december 2020, opgesteld door de 
bibliothecaris. 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

De opdracht wordt gegund aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige offerte en rekening houdend met 
de gunningcriteria, zijnde Beatrijs, Hoogstraat 37, 9700 Oudenaarde, tegen het aangeboden kortingspercentage van 20 % op 
de winkelprijs tijdens de eerste 6 maanden en een geboden korting van 35 % na 6 maanden  voor de periode van 15 januari 
2021 tot en met 15 januari 2022 voor een totaalbedrag van max. 22.000 euro incl. btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in exploitatiebudget 2021 AR 6159999 BI 070300. 

4. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER BELASTING OP DE VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE 
RECLAMEDRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN KWARTAAL 3 VAN AANSLAGJAAR 2020 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten kwartaal 3 
aanslagjaar 2020 – voor een bedrag van   23.117,54 euro en 41 artikels. 

5. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan volgend betalingsbevel: 

Lijst nr. 2021/12. 

6. JEUGD - HEROPSTARTEN KINDERGEMEENTERAAD 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een heropstart van de kindergemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. 



7. JEUGD – HEROPSTART CREANAMIDDAGEN 

Gaat principieel akkoord met de heropstart van de creanamiddagen voor kinderen – 12 jaar. 

De creanamiddagen kunnen doorgaan in de vergaderruimte achter de bureaus en in de polyvalente zaal van het ZET-gebouw.  

Er wordt gewerkt met een reservatiesysteem. Enkel kinderen die op voorhand ingeschreven werden zullen worden 
toegestaan op een creanamiddag.  

Er worden max. 20 kinderen per creanamiddag toegelaten.  

De geldende coronamaatregelen dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.  

Naast de jeugdconsulent of jeugdopbouwwerker zal er nog 1 vrijwillger aangesteld worden om de creanamiddagen te 
begeleiden. Aan de jeugdconsulent wordt gevraagd de aanstelling van deze vrijwilliger te agenderen op een eerstvolgend 
college.  

Aan de jeugdconsulent wordt gevraagd om een concrete planning van de creanamiddagen ter goedkeuring voor te leggen 
aan het college van burgemeester en schepenen tijdens een eerstvolgende zitting.  

De jeugdconsulent krijgt toestemming om ondertussen de nodige materialen aan te kopen en te zorgen voor promotie. De 
kosten hieraan verbonden kunnen worden toegewezen op het exploitatiebudget jeugd (075000/6159999). 

8. HEROPSTART VAN ACTIVITEITEN VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN BINNEN HET 
JEUGDWERK 

Gaat akkoord met de heropstart van activiteiten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren binnen het 
jeugdwerk. 

De activiteiten kunnen doorgaan in de vergaderruimte achter de bureaus en in de polyvalente zaal van het ZET-gebouw.  

Er wordt gewerkt met een reservatiesysteem. Enkel kinderen en jongeren die op voorhand ingeschreven werden zullen 
worden toegestaan op een activiteit.  

Er worden max. 8 deelnemers per activiteit toegelaten. Er is telkens 1 begeleider aanwezig.  

De geldende coronamaatregelen dienen ten alle tijde gerespecteerd te worden.  

9. KENNISNAME PARTNERSCHAP COMEET - MEETJESMAN  

Neemt kennis van de intentieverklaring partnerschap tussen Meetjesman en Comeet voor de beleidsperiode 2021 – 2025. 

10. MILIEU - NESTKASTENPROJECT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan de dierenwelzijnsraad voor het hangen van 
nestkasten op openbaar domein op volgende locaties: 

o Lijst locaties Zelzate oost  

▪ Park visvijver Havenlaan 

▪ Park Suikerkaai-Oostkade 

▪ School Wittouck (Schwarzenbeklaan) 

▪ Park Karperstraat  

▪ Karnemelkstraat KMO zone (populierenrij) 

o Lijst locaties Zelzate West 

▪ Hoogbouwplein 

▪ Groenplein (beperkt) 

▪ School De Krekel 

▪ Wijk Klein Rusland  thv park Kardinaal Mercierplein  

▪ Tweede-Gidsenlaan  diverse pleinen met bomen 

▪ Wijk Vogelzang  diverse kleine pleinen met lindebomen 

De nestkasten moeten worden bevestigd met boomvriendelijk bevestigingsmateriaal. De technische dienst dient dit 
materiaal aan te kopen indien nodig en ter beschikking te stellen van de adviesraad dierenwelzijn.  

De adviesraad dierenwelzijn zal zelf instaan voor de bevestiging van de nestkastjes. De adviesraad kan beroep doen op de 
technische dienst voor materiaal (vb. ladder of hoogtewerker). Hiervoor dient de adviesraad zelf afspraken te maken met de 
technische dienst.  

Er worden kenmerk-plaatjes bevestigd aan de nestkastjes waarop uitleg bij het project te lezen is. Aan de technische dienst 
wordt gevraagd deze plaatjes te maken. De tekst die erop dient te staan wordt aangeleverd door de adviesraad 
dierenwelzijn. 

11. MOB – AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER – GRIJPHOEK PARKEERVERBOD 
AANPASSING UIT HET VEILIGHEIDSOVERLEG 05 JANUARI 2021 - PRINCIPEBESLISSING 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het opheffen en verwijderen van het permanent 
parkeerverbod: 

• in de Grijphoek vanaf de groene dubbele heraspoort van parking Sint-Laurensinstituut tot aan het 
voetgangerspoortje naar diezelfde parking ter hoogte van huisnummer 1 op de gootkant. 

Deze maatregel zal aangeduid worden door het aldaar verwijderen van de onderbroken gele streep over een afstand van 
circa 20 meter. 



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

6.1.19. - GRIJPHOEK: LANGS BEIDE STRAATZIJDEN OP DE GOOTKANT VANAF DE KERKSTRAAT T.E.M. DE 
SCHOOL/KRUISING DOORSTEEK NAAR PATRONAGESTRAAT, UITGEZONDERD DE STROOK 
VANAF DE GROENE DUBBELE HERASPOORT VAN PARKING SINT-LAURENSINSTITUUT TOT AAN 
HET VOETGANGERSPOORTJE NAAR DIEZELFDE PARKING TER HOOGTE VAN HUISNUMMER 1 
OP DE GOOTKANT (GR XX/XX/XXXX) 

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

De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om deze aanpassing voor te bereiden voor de gemeenteraad. 

12. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ – AANKOOP ABONNEMENT COMMUNICATIESYSTEEM VOOR DE 
OUDERS 

De opdracht “Aankoop van een abonnement voor een communicatiesysteem met de ouders van alle leerlingen van het 
kleuter- en het lager onderwijs voor de gemeentelijke basisschool De Krekel” wordt gegund aan de firma 
Gimme,Scheepsbouwersstraat 4, bus 1A  9150 Rupelmonde tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.213 excl. btw 
of € 3.887,73 incl. 21% btw. 

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

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het 
exploitatiebudget 2021 onder AR 6141002, beleidsitem 080000. 

13. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL‘DE KREKEL’ – LEVERING EN PLAATSING VAN EEN SCHADUWZEIL - GOEDKEURING 
GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Levering en plaatsing van een schaduwzeil voor de gemeentelijke basisschool 
‘De Krekel’”. 

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

De opdracht wordt gegund aan Hoover Concepts, Conservenweg 7C te 2940 Stabroek, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 25.380,00 excl. BTW of € 27.000,00 incl. 6% BTW. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het budget 
van 2021 van AR 2300000 , beleidsitem 080000, subproject 14 , enveloppe IP999 van de dienst investering. 

14. PERSONEEL - OVERZICHT UITBETALING PREMIES WEGENS PENSIONERING IN 2021 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bedrag van de premies bij pensionering van de volgende 
personeelsleden: 

Premie bij pensionering  2021 

Naam Pensionering op  Bedrag premie 

XXX 

In dienst op 01/01/1999 

 

01/02/2021 

(22 jaar x 40 euro) 

 

880 euro 

XXX 

In dienst op 1/08/1987 

 

01/03/2021 

 (33 jaar x 40 euro) 

 

 

1.000 euro 

XXX 

In dienst op 08/10/1985  

01/05/2021 

 (33 jaar x 40 euro) 

 

1.000 euro 

De personeelsleden zullen gehuldigd worden op de volgende nieuwjaarsreceptie in het bijzijn van het bestuur en alle collega’s. 

15. SPORT – AANVRAAG VISWEDSTRIJDEN HET LOZE VISSERTJE 2021 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Het Loze Vissertje om 4 wedstrijden op onderstaande 
data te organiseren op voorwaarde dat de COVID-19 maatregelen het toelaten: 

• 8 mei van 13 tot 15 u 

• 18 juli van 13 tot 15 u 

• 24 juli van 16 tot 20 u 

• 7 augustus van 13 tot 18 u 

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. 

16. SPORT – AANVRAAG HEROPSTART MULTIMOVELESSEN SPORTDIENST WEKELIJKS VANAF WOENSDAG 20 JANUARI 
2021 TUSSEN 13U30 EN 15U30 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de sportdienst om vanaf woensdag 20 januari opnieuw 
gebruik te maken van de sportzaal in sportcomplex Eurohal voor de lessen multimove voor 3 tot 12-jarigen tussen 13u30 en 
15u30 en dit volgens het protocol voor Sport en Corona van Sport Vlaanderen d.d. 1 december. 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de sportdienst er op dat de lessen multimovelessen eventueel naar een 
andere locatie zullen moeten uitwijken indien de sportzaal zou ingericht worden als vaccinatiecentrum. 



17. SPORT – AANVRAAG HEROPSTART TOI MOI ET LA DANSE 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming Delphine Neirynck van dansschool Toi, moi et la danse om 
vanaf 16 januari 2021 opnieuw gebruik te maken van de zaal in de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’ in de Emiel 
Caluslaan voor danslessen voor – 13-jarigen volgens het protocol voor Sport en Corona van Sport Vlaanderen d.d. 1 
december 2020. 

18. SPORT – AANVRAAG PILOOTPROJECT 10-DELIGE LESSENREEKS START-TO-WALK VANAF WEEK 17 (MAANDAG 26 
APRIL TOT VRIJDAG 30 APRIL) 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de sportdienst om in samenwerking met Wandelsport 
Vlaanderen een 10-delige lessenreeks START-TO-WALK te organiseren die start in de week van 26 april voor een prijs van 30 
euro per persoon, te betalen via een sprortkaart. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de sportdienst toestemming om promo rond deze lessenreeks te voeren. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de sportdienst toestemming om de kosten in het kader van deze lessen 
door te rekenen op algemene rekening 615999 en beleidsitem 070499. 

19. STEDENBOUW - STARTNOTA HERINRICHTING N436 ASSENEDESTEENWEG-ZELZATESTRAAT – GUNNING 

Het college van burgemeester en schepenen gunt aan Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen de opdracht voor de opmaak van 
een ‘startnota herinrichting N436 Assenedesteenweg-Zelzatestraat’ voor 10.416€ conform de prijsofferte van 21 december 
2020. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in investeringsbudget 2020, over te dragen naar 2021 op 
2140000/060000. 

Een afschrift van onderhavig besluit wordt bezorgd aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen en aan de financieel 
directeur.  

20. AANVRAAG UITZONDERING OP AANTAL AANWEZIGEN KLOOSTER DOOR XXXX VOOR HET LOKAAL OVERLEG MET 
ALLE HUISARTSEN OVER DE CORONA VACCINATIE STRATEGIE  

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming XXX, om de zaal “OnderDeKapel” in ‘t Klooster te gebruiken 
op 19 januari 2021 voor maximum 41 personen voor het lokaal overleg met alle huisartsen van de streek over de corona 
vaccinatie strategie; 

Deze activiteit dient te verlopen volgens de geldende corona-maatregelen volgens het protocol van de betreffende sector. 

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

21. AANVRAAG UITZONDERING OP AANTAL AANWEZIGEN CC DE BRUG GENEESKUNDE VOOR HET VOLK OP 28 
JANUARI, 11 EN 25 FEBRUARI 2021 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat Geneeskunde voor het Volk Zelzate, CC De Brug kan 
gebruiken op 28 januari, 11 en 25 februari 2021 voor 24 personen voor het beleggen van teamvergaderingen. 

Deze activiteit dient te verlopen volgens de geldende corona-maatregelen volgens het protocol van de betreffende sector. 

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

22. AANVRAAG UITZONDERING OP AANTAL AANWEZIGEN CC DE BRUG VB SINT-LAURENS ZELZATE-WEST OP 29 
JANUARI 2021   

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat VB Sint-Laurens Zelzate-West, CC De Brug kan gebruiken 
op 29 januari 2021 voor maximum 54 personen voor een voorstelling van Clown Urkie Purkie. 

Deze activiteit dient te verlopen volgens de geldende corona-maatregelen volgens het protocol van de betreffende sector. 

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

23. DIVERSE AANVRAGEN VAN FOODTRUCKS EN AMBULANTE HANDELAARS BUITEN OPENBARE MARKT - 
PRINCIPEBESLISSING 

Dit punt werd uitgesteld. 

24. HERSTELLING TRAP ‘T KLOOSTER – GOEDKEURING GUNNING 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gunning van de opdracht aan de firma Stebaro, 
Groenstraat 2 te 9185 Wachtebeke. 

De betaling zal gebeuren met het krediet in budget 2020 onder Enveloppe IP999, Subproject 2 en AR 2210000. 

25. PROJECT 2014/416 – WEGENWERKEN IN DE AKKER - GOEDKEURING ERELOONNOTA 5 NA DEFINITIEVE 
OPLEVERING 

Goedkeuring wordt verleend aan ereloonnota 5 na definitieve oplevering van Studiebureau Haegebaert, Nijverheidstraat 1 te 
8400 Oostende voor de opdracht “Wegenwerken in de Akker” voor een bedrag van € 151,76 excl. btw of € 183,63 incl. 21% 
btw (€ 31,87 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 5.058,65 excl. btw of € 6.120,97 incl. 
21% btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019. 

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

26. PROJECT 2020/669 – ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN 2020 - GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 9 – EINDSTAAT 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindstaat van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht 
“Onkruidbeheer verhardingen 2020”, waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op € 28.596,36 excl. btw of € 34.601,60 incl. 
21% btw en waarvan nog € 2.920,42 excl. btw of € 3.533,71 incl. 21% btw moet betaald worden. 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 eindstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

27. PROJECT 2020/670 – MAAIEN VAN WEGBERMEN 2020 - PERCEEL 2(LOT 2- TE MAAIEN DEEL VANAF 15 
SEPTEMBER) - GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 1 – EINDSTAAT 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindstaat van BVBA A Audenaert, Veldmeersstraat 31 te 9270 Laarne voor de opdracht 
“Maaien van wegbermen 2020 - perceel 2(lot 2- te maaien deel vanaf 15 september)”, waarin het eindtotaal wordt 
vastgesteld op € 3.875,00 excl. btw of € 4.688,75 incl. 21% btw en waarvan nog € 3.875,00 excl. btw of € 4.688,75 incl. 21% 
btw (€ 813,75 Btw medecontractant) moet betaald worden. 

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

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

TOEGEVOEGD PUNT 1: CORONA – VOORLOPIG AFSPRAKENKADER INRICHTEN VACCINATIECENTRUM 

keurt bovenstaand afsprakenkader goed. 

keurt de financiële verdeelsleutel goed tussen de vier lokale besturen die gebaseerd is op het bevolkingsaantal volgens de 
laatste publicatie in het B.S. op 01/01/2020: 

- Evergem 35 611 inwoners 
- Assenede 14 289 
- Zelzate 12 889 
- Kaprijke 6 436 

Geeft opdracht aan de werkgroep financiën om een gedetailleerd financieel afsprakenkader uit te werken dat wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

het plan van aanpak en de kostenraming van 16 januari 2021 worden goedgekeurd en machtiging wordt verleend aan de 
vaccinatiegemeente Evergem om dit verder te verfijnen naargelang de noodwendigheden. 

de burgemeester wordt gemachtigd om, binnen dit afsprakenkader en zo de dringendheid van het overleg tussen de vier 
besturen het vereist, alle handelingen te stellen die bijdragen tot het operationeel maken (en houden) van het 
vaccinatiecentrum tegen de gestelde deadline van 15 februari 2021 (en later binnen dezelfde omstandigheden). Hetzelfde 
geldt voor de afspraken binnen het ELZ-Oost overleg. 

TOEGEVOEGD PUNT 2: RENOVATIE VOETPAD AAN DE KREKELMUYTER:  

aan de voet van de brug: slechte staat - renovatie van het voetpad 

TOEGEVOEGD PUNT 3: SPORT – EXTRA SPORTKAMPEN VOOR KAMPEN MET WACHTLIJST 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de sportdienst toestemming om een extra bubbel te creëren in 
basisschool Sint-Laurens Zelzate-Oost voor de kampen carnaval, alles op wieltjes en waterwereld en eventuele andere 
kampen die in de loop van het kalenderjaar lange wachtlijsten krijgen. 

PUNT II     OMGEVING 

KENNISNAME: 

1. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Garage voor hobby 

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

Ligging:  ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0944 E  3, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021000298 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/517 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/533 

Uiterste beslissingsdatum: 23-01-2021 

Behandelaar: Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Vergunningverlenende overheid: Zelzate 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXXX voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
(iioa) met inrichtingsnummer 20210103-0006, zijnde garage voor hobby, gelegen te Kreekstraat 3, kadastraal gekend als 
ZELZATE 2 AFD, sectie B; , 0944 E  3. 

De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 6.4.1° 200 L Opslag van motor olie  



 15.1.1° 4 VOERTUIG Stallen van 4 oldtimers en plaatsen van 1 brug voor het 
onderhouden van deze oldtimers. Enkel voor hobby bedoeld  

 15.2. 1 brug Het plaatsen van 1 brug om 4 oldtimers te onderhouden. Dit zijn 
eigen wagens. Enkel voor hobby.  

 16.3.2°a) 15 KW Plaatsen van 1 luchtcompressor  

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.  

De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:  

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

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

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

• Er dient met de brandweer contact opgenomen te worden voor het bepalen van de veiligheidsrichtlijnen en 
voorwaarden. Deze moeten dan ook gerespecteerd worden. 

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. 

 

BESLISSINGEN 

1. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Aanbrengen van gevelbekleding ( Crepi ) 

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


De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Wachtebekestraat 207, 9060 Zelzate, ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0200 W  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020176383 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/513 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/529 

Uiterste beslissingsdatum: 05-03-2021 

Vergunningverlenende overheid: Zelzate 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXX inzake het aanbrengen van gevelbekleding ( Crepi ), gelegen te Wachtebekestraat 207, 9060 Zelzate, Kadastraal gekend 
als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0200 W  2 een vergunning af te leveren. 

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

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

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

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

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

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

2. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Slopen en herbouwen van garage 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Wachtebekestraat 156, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0319 Z  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020144911 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/499 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/515 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXX inzake het slopen en herbouwen van garage, gelegen te Wachtebekestraat 156, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als 
ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0319 Z  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 afwatering dient te gebeuren op eigen grond. 

• 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. 

3. 

Aanvrager en/of exploitant XXXX 

Voorwerp: Plaatsen van een tijdelijke mobiele zorgcontainer 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Sint-Stevenstraat 39A, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0362 L  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020144841 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/489 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/505 

http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/505


Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXX inzake het plaatsen van een tijdelijke mobiele zorgcontainer, gelegen te Sint-Stevenstraat 39A, 9060 Zelzate Kadastraal 
gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0362 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:  

De constructie mag enkel gebruikt worden met het oog op het huisvesten van: 

- ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder 

- ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevende. De hulpbehoevende is: 

o een persoon met een handicap 

o een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming 

o een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen 

Zodra een inwoner in de zorgwoning intrekt, moet de nieuwe domicilie gemeld worden aan de gemeente. 

Na het beëindigen van de zorgsituatie moet de bijgeplaatste zorgunit opnieuw worden verwijderd. 

Het beëindigen van de zorgsituatie moet eveneens gemeld worden aan de gemeente. 

Het niet naleven van deze voorwaarden maakt deel uit van een bouwovertreding. 

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 XXX 

Voorwerp: Uitbreiden bestaande woning 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Rozenlaan 15, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0335 K, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020174847 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/518 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/534 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het uitbreiden bestaande woning, gelegen te Rozenlaan 15, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, 
sectie C, 0335 K  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 garage achteraan op de rechterperceelsgrens is niet vergund en maakt geen deel uit van de aanvraag, deze wordt 

uit de vergunning gesloten. 

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. Notulen van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 9 
december 2020 en notariële akte i.v.m.de statutenwijziging  

2. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen d.d. 16 december 2020 en notariële akte 
i.v.m.de statutenwijziging  

3. Verslag van de Raad van Bestuur van IDM d.d. 16 december 2020 

4. Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van IDM d.d. 16 december 2020 

5. Brief van de culturele raad Zelzate d.d. 1 januari 2021 betreffende dank voor de bouw van een nieuw cultuurhuis in 
Zelzate-West 

 



In opdracht: 
De wnd. algemeen directeur,    De burgemeester-voorzitter 


