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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. 8 en 15 januari 2021. 

2. INTRESSEPEILING INZAKE FIETSLEASING VIA VENECO 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft aan gebruik te willen maken van/geïnteresseerd te zijn in de 
mogelijkheid om in te stappen in het bestek voor het aanstellen van een fietsleasemaatschappij dat zal worden opgemaakt 
door Veneco. 

Artikel 2: - Er wordt onderzocht hoeveel personeelsleden van de gemeente (en OCMW) in aanmerking voor het aanbod van 
fietsleasing.  

Artikel 3: - Er zal een interessepeiling gehouden worden m.b.t. de mogelijkheid tot fietsleasing onder de personeelsleden.  

3. AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

De ambtelijke schrappingen worden goedgekeurd. 

4. VERNIEUWING SOFTWARE BEGRAAFPLAATSENBEHEER WEBBGP 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de installatie van het vernieuwde pakket 
begraafplaatsenbeheer. 

Artikel 2: - De uitgave bedraagt éénmalig 1911,81 euro incl. btw en een maandelijks huur van 192,54 euro incl. btw en kan 
geboekt worden op AR: 2410000/BI: 011901, project IP6.2, subproject:10 

Artikel 3: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
AR: 2410000/BI: 011901, project IP6.2, subproject:10 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Cevi NV, voornoemd, aan Angie Haelman, aan de 
intergemeentelijke ICT-medewerker en aan de financiële dienst.  

5. COMMUNICATIE – AANVRAAG fONDSENWERVING ARTSEN ZONDER GRENZEN 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft voorlopig geen toestemming aan Artsen Zonder Grenzen om 
face-to-face fondsen te werven met als standplaats Grote Markt in Zelzate. 

Artikel 2: - Indien de maatregelen versoepelen, kan er een nieuwe aanvraag ingediend worden door Artsen zonder Grenzen 
voor fondsenwerving in Zelzate. 

6. BEKRACHTIGING AANKOOP VAN 19 LAPTOPS MET TOEBEHOREN VOOR HET VACCINATIECENTRUM HOGE WAL 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de aankoop van 19 laptops met toebehoren voor het 
vaccinatiecentrum Hoge Wal.  

Artikel 2: - De aankoop van deze 19 laptops gebeurt door de penninghoudenede gemeente Evergem. 

Artikel 3: - De kosten voor de aankoop van deze laptops zullen verdeeld worden onder de 4 besturen (Evergem, Assenede, 
Kaprijke en Zelzate) door de verdeelsleutel à rato van het aantal inwoners van de gemeentes. 

Artikel 4: - Na afloop van het vaccinatiecentrum zullen de laptops volgens de afgesproken verdeelsleutel verdeeld worden 
onder de 4 besturen. 

7. KENNISNAME ONDERTEKENING PROTOCOL QUARANTAINEHANDHAVING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het protocolakkoord omtrent controle en 
handhaving van verplichte quarantaine en isolatie. 

Artikel 2: - Het protocol wordt na goedkeuring gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

8. BEDANKING VRIJWILLIGERS TIJDENS 1e GOLF CORONA 



Artikel 1: - De vrijwilligers die tijdens de eerste golf van de coronacrisis hebben geholpen, zullen tijdens de week van de 
vrijwilligers van 27 februari 2021 tot 7 maart 2021 een doosje Merci-chocolaatjes van 250 gr toegestuurd krijgen. 

Artikel 2: - De uitgave zal worden geboekt op receptiekosten. 

9. DEELNAME AAN DE WEEK VAN DE BELGISCHE MUZIEK  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen wenst de “week van de Belgische muziek” te ondersteunen en roept 
haar inwoners met een hart voor muziek op om op Valentijn (zondag 14 februari 2021) massaal ode te brengen aan muziek 
van eigen bodem door een eigen versie van een Belgisch nummer te brengen voor het raam, op de stoep, … en dit stipt om 
17:00 uur. 

Artikel 2: - Aan de cultuurfunctionaris wordt de opdracht gegeven dit initiatief ruchtbaar te maken.  

10. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan volgend betalingsbevel: lijst nrs. 2021/16, 2021/17, 
2021/18, 2021/19, 2021/20, 2021/29, 2021/30 en 2021/32 

11. AANKOOP VAN TABLETS VOOR GEMEENTERAADSLEDEN, WND. ALGEMEEN DIRECTEUR, ICT-
VERANTWOORDELIJKE EN VOOR NIEUW SOFTWARESYSTEEM IBO  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de raming voor de opdracht “aankoop van 
tablets”. De raming bedraagt 8.092,76 € excl. btw of 9.792,24€ incl. btw voor de aankoop van 23 Apple I-pads en bijhorende 
beschermhoesjes. 

Artikel 2: - De opdracht voor het leveren van 23 Apple I-pads en bijhorende beschermhoesjes wordt op basis van het 
raamcontract via ICT-opdrachtencentrale stad Brugge gegund aan LabPro9, Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk, in samenwerking 
met RealDolmen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag € 8.092,76 € excl. btw of 9.792,24 incl. 21% btw. 

Artikel 3: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
AR 2410000 BI 010000. 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan LabPro9, voornoemd, aan de intergemeentelijke ICT-medewerker 
en aan de financiële dienst. 

12. MILIEU – BADGE RECYCLAGEPARK VZW LICHTPUNT 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om een badge te bezorgen aan VZW Lichtpunt. Er dient niet 
betaald te worden voor de badge en voor de verwerkingskosten van het afval. 

13. MILIEU – BEGELEIDINGSTRAJECT GLOBAAL DUURZAMER AANKOPEN VAN OOST-VLAAMSE STEDEN EN 
GEMEENTEN 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om mee in te stappen in het begeleidingstraject voor 
globaal duurzamere aankopen van Oost-Vlaamse steden en gemeenten. De klimaatambtenaar zal het begeleidingstraject 
opvolgen. 

14. MILIEU – DEELNAME AAN PROJECT “ DE GROTE GRONDVRAAG” VAN OVAM  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan het gratis OVAM project 'De Grote 
Grondvraag' in Vlaanderen en geeft bijgevolg toestemming aan de OVAM om de grondgegevens van de gemeente Zelzate 
publiek te maken.  

Artikel 2: - Om het project aan te kondigen in de gemeente wordt gebruik gemaakt van het communicatiemateriaal voorzien 
door de OVAM.  

15. MILIEU – MEDEWERKING CAMPAGNE CURIEUZENEUZEN IN DE TUIN 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om mee te werken aan de campagne ‘Curieuzeneuzen’ in de 
tuin. 

De gemeente schrijft zich in. Het meetbuisje wordt opgehangen aan het gemeentehuis. 

Artikel 2: - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021 in het beleidsdomein 6494000/039000 overige 
milieubescherming. 

16. MOB – OPENBARE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN NOTA ‘DOORSTROMING - HALTES’ (MET VOORSTEL VAN 
VERKEERSCIRCULATIE DOORHEEN HET CENTRUM - BESLISSING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de argumentatie en gaat akkoord met: 

- het vervangen van de bushalte Groenstraat van buslijn KN-B-55 door een bediening van het Vervoer Op Maat - vast - 
nr 7 ‘Kanaaldorpen’ van de Vervoerregio uit de Tweede Gidsenlaan en Groenstraat ter realisatie van een betere 
doorrijtijd voor de buslijn KN-B-55. 

- Het behoud van de bushalte Tweede Gidsenlaan; 

- Het behoud van alle drie haltes in de Burgemeester Joseph Chalmetlaan; 

- De blijvende en permanentie evaluatie van alle bushaltes, zoals in alle andere gemeenten; 



Het voorgestelde circulatieplan voor de bussen door het centrum wordt niet weerhouden. 

De andere haltes op het grondgebied vormden in de halte-oefening geen reden voor schrapping en blijven behouden. 

Artikel 2: - Een uittreksel van deze beslissing wordt overgemaakt aan de diensten van OVM De Lijn en de Vervoerregio Gent. 

17. MOB - AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER – LEEFBARE STATIONSSTRAAT 
MAATREGELEN UIT HET VEILIGHEIDSOVERLEG VAN 29 OKTOBER 2020 (ZONE30, GESCHRANKT PARKEREN) - 
PRINCIPEBESLISSING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met: 

• het invoeren van een zone30 in de Stationsstraat vanaf de kruising met de Westkade/Vrijheidsboom; 

• het exact vermelden in het ARPWV van het eenrichtingsverkeer in de Stationsstraat; 

• het exact vermelden in het ARPWV van het eenrichtingsverkeer in de Burg. De Clercqstraat; 

• het exact vermelden in het ARPWV van de onderborden M5 onder art. 4.4. (en dus van invloed op alle 
betrokken straten); 

• het opnemen in het ARPWV van de zone30 in de Burg. De Clercqstraat; 

• het invoeren van geschrankt parkeren (afwisselend aan de ene zijde dan aan de andere zijde) in de 
Stationsstraat en bijgevolg het opheffen van het éénzijdig parkeerverbod; 

• het invoeren van parkeerverbod middels gele lijnen t.h.v. Stationsstraat 1-3, expliciet omwille van de 
zichtbaarheid; 

Artikel 2: - De gemeenteraad zal worden gevraagd om deze beslissingen aan te nemen en de betrokken verkeersmaatregel te 
voorzien, aan te passen of te schrappen in het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer onder: 

“ 

Artikel 10: - ZONE 30 

10.6 - Wijk T.O.E.N. (Tussen Oud en Nieuw) begrensd door: 

12 Burgemeester De Clercqstraat (GR 
XX/XX/XXXX) 

13 Stationsstraat (GR XX/XX/XXXX) 

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden F4a en F4b. 

Artikel 9: - INGERICHTE PARKEERPLAATSEN 

Gelet op de bijzondere plaatsgesteldheid worden parkeerplaatsen afgebakend op volgende plaatsen: 

 

9.21. -  Stationsstraat: geschrankt, volgens plaatsbeschikkingen eens aan de ene zijde dan aan de andere zijde (GR 
XX/XX/XXXX) 

De plaatsen bedoeld in dit artikel waar de voertuigen moeten opgesteld zijn zullen afgebakend worden door witte 
markeringen overeenkomstig art. 77.5. van het algemeen verkeersreglement. 

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden E9 overeenkomstig de afgebakende ruimte. 

De geschrankte plaatsen worden aangebracht zodat nog een vlotte doorgang mogelijk blijft.  (GR XX/XX/XXXX) 

Artikel 7: - PARKEERVERBOD over bepaalde afstanden 

7.2. -  Over nauwkeurig bepaalde afstanden: 

7.2.96: Stationsstraat 1-3 over een afstand van 12 meter (GR XX/XX/XXXX) 

Artikel 6:  

6.1. - PARKEERVERBOD 

6.1.2. -  Stationsstraat: langs zijde met pare huisnummers   geschrapt (GR XX/XX/XXXX) 

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

Artikel 4: - VERBODEN richtingen 

4.1. - Op navolgende wegen is de toegang verboden voor de bestuurders van motorvoertuigen van meer dan twee wielen en 
motorfietsen in de richting zoals aangeduid voor elk van deze wegen: 

 STRAATNAAM VERBODEN RICHTING 

  vanaf tot 

4.1.3. -  Stationsstraat geschrapt (GR 
XX/XX/XXXX) 

Westkade Brug 



4.1.4. -  B. De Clercqstraat geschrapt 
(GR XX/XX/XXXX) 

Groenstraat-Oost Stationsstraat 

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden C 5 en C7. 

4.4. - Eenrichtingsverkeer met uitzondering van fietsen en bromfietsen klasse A 

4.4.15 - Stationsstraat vanaf huisnummer 27 naar de R4 Kanaalstraat (GR XX/XX/XXXX) 

4.4.16 - Burg. De Clercqstraat vanaf de Vrijheidsboom naar de Groenstraat (GR XX/XX/XXXX) 

  

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de borden C1 + M3 M5 (geschrapt en vervangen GR XX/XX/XXXX) en 
F19 + M3 M5 (geschrapt en vervangen GR XX/XX/XXXX). 

” 

Artikel 3: - De gemeentelijke technische dienst krijgt opdracht om het ontbrekend verkeersbord C1 op te hangen op de reeds 
aanwezig paal net naast het fietspad zichtbaar voor verkeer op de R4 Kanaalstraat dat daar de Stationsstraat niet mag 
indraaien, en het verkeersbord C31b te verwijderen omdat het bord C1 zichtbaar is voor het verkeer op de R4. 

Artikel 4: - De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om deze vraag tot aanpassing voor te bereiden voor de gemeenteraad. 

18. MOB - AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER – BLENDE PARKEERPROBLEMATIEK 
MAATREGELEN UIT HET VEILIGHEIDSOVERLEG VAN 05 JANUARI 2021 (PARKEREN OP DE BERM) - 
PRINCIPEBESLISSING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met: 

• het invoeren van verplicht parkeren volledig op de berm of op het trottoir in de Blende t.h.v. het braakliggend 
openbaar pleintje rechtover huisnummers 27-31; 

Artikel 2: - De gemeenteraad zal worden gevraagd om deze beslissing aan te nemen en de betrokken verkeersmaatregel te 
voorzien (nieuwe rubriek/artikel) in het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer onder: 

“ 

Artikel 6.5bis (nieuw): - VERPLICHT PARKEREN volledig op de berm of op het trottoir: 

6.5bis.1. -  Blende, zijde van het braakliggend openbaar pleintje, rechtover huisnummers 27-31, 
hetzij over een afstand van ca. 20 m. 

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden E9e. 

” 

Artikel 3: - De gemeentelijke technische dienst krijgt opdracht om de verharde berm/trottoir in de Blende rechtover 
huisnummer 27-31 te verbreden zodat voor voetgangers nog een vrije doorgang van minstens 1,5 meter vrij blijft terwijl 
auto’s op de verharde berm staan geparkeerd. 

Artikel 4: - De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om deze vraag tot aanpassing van het aanvullend reglement op de politie 
over het wegverkeer voor te bereiden voor de gemeenteraad. 

19. INSCHAKELING BIJKOMENDE VRIJWILLIGER VOOR MIDDAGTOEZICHT OP DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE 
KREKEL/WIJKAFDELING HET KREKELTJE 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de volgende vrijwilliger/middagtoezichter vanaf 01 
februari 2021 in te schakelen en te vergoeden via een onkostenvergoeding van 9,5 euro per dag:  

▪ XXX 

Een afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de vrijwilliger wordt afgesloten. 

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

20. PERSONEEL – DIENST RUIMTE EN WONEN - AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS CONTRACTUEEL 
OMGEVINGSAMBTENAAR STEDENBOUW NIVEAU B1-B3 VOOR ONBEPAALDE DUUR EN AANLEG VAN EEN 
WERVINGSRESERVE VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR – SAMENSTELLING SELECTIECOMMISSIE 

Artikel 1: - De selectiecommissie voor de aanwerving van een voltijds contractueel omgevingsambtenaar stedenbouw niveau 
B1-B3 voor onbepaalde duur en aanleg van een wervingsreserve wordt als volgt samengesteld: 

- XXX, omgevingsambtenaar gemeente Evergem 

- XXX, senior ruimtelijk planner Veneco  

- XXX, diensthoofd afdeling ruimte/wonen en milieu/klimaat gemeente Zelzate 

- XXX, wnd. algemeen directeur gemeente Zelzate 



Het college van burgemeester en schepenen laat de aanduiding van de voorzitter en de secretaris van de selectiecommissie 
over aan de leden van de selectiecommissie die in hun midden een voorzitter en secretaris zullen aanduiden. 

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

21. PERSONEEL – TIJDELIJKE UITBREIDING PRESTATIEBREUK TECHNISCH BEAMBTEN SCHOONMAAK 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met:  

− de tijdelijke uitbreiding met 9u/week van de prestatiebreuk van mevrouw XXX, aangesteld als tijdelijk halftijds (19/38) 
technisch beambte schoonmaak niveau E1-E3 ter vervanging van mevrouw XXX, van 19u/week naar 28u/week voor de 
periode van 8 februari 2021 tot en met 31 augustus 2021  

- de tijdelijke uitbreiding met 6u/week van de prestatiebreuk van mevrouw XXX, aangesteld als halftijds (19/38) technisch 
beambte schoonmaak niveau E1- E3 voor onbepaalde duur, van 19u/week naar 25u/week voor de periode van 8 februari 
2021 tot en met 31 augustus 2021.  

Dit wordt vastgelegd in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst. 

Artikel 2: - Betrokkenen zullen worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositie-regeling van het gemeentepersoneel 
volgens hun prestatiebreuk. 

22. SPORT – AANVRAAG HEROPSTART TENNISLESSEN TENNISCLUB TC ZELZATE WEKELIJKS VANAF ZATERDAG 30 
JANUARI 2021 TOT EN MET 27 MAART 2021 TUSSEN 10U00 EN 12U00, 1 TERREIN 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan tennisclub TC Zelzate om vanaf zaterdag 30 
januari opnieuw gebruik te maken van de sportzaal in sportcomplex Eurohal voor tennislessen aan – 13-jarigen tussen 10:00 
uur en 12:00 uur. 

Artikel 2: - De lessen mogen gegeven worden in bubbels van 10 (exclusief begeleiding). De bubbel bevat steeds dezelfde 
deelnemers en de bubbels moeten van elkaar gescheiden zijn.  

Artikel 3: - De geldende coronamaatregelen dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.  

Artikel 4: - De wedstrijden dienten te verlopen volgens het protocol voor Sport en Corona van Sport Vlaanderen van 1 
december 2020. 

23. SPORT – AANVRAAG HEROPSTART KLEUTERBASKET SILABA WEKELIJKS VANAF WOENSDAG 27 JANUARI 2021 
TUSSEN 13U30 EN 15U00 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan basketbalclub Silaba om vanaf woensdag 3 
februari 2021 opnieuw gebruik te maken van de sportzaal in sportcomplex Eurohal voor de lessen kleuterbasket tussen 13:30 
uur en 15:30 uur. 

Artikel 2: - De lessen mogen gegeven worden in bubbels van 10 (exclusief begeleiding). De bubbel bevat steeds dezelfde 
deelnemers en de bubbels moeten van elkaar gescheiden zijn.  

Artikel 3: - De geldende coronamaatregelen dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.  

Artikel 4: - De wedstrijden dienten te verlopen volgens het protocol voor Sport en Corona van Sport Vlaanderen van 1 
december 2020. 

24. ZELZATE ZUID: BEHEER GRONDEN VZW BROEDERS VAN LIEFDE, PC SINT-JAN-BAPTIST PRINCIPEBESLISSING  

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen neemt het principieel besluit dat bij de opmaak van een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst “gemeenschappelijk beheer koppelingsgebieden” voor 2026 en volgende jaren, de gronden 
van de vzw Broeders van Liefde, die ter beschikking gesteld worden voor maatregelen 3.1.e en 3.1.a. uit het 
Landinrichtingsplan Zelzate-Zuid en kadastraal gekend als 2de afdeling sectie C 441 – 440/b – 439/b – 44/k - 443 met een 
totale oppervlakte van 63.560m², mee zullen opgenomen worden in het gemeenschappelijk beheer en de gemeente zal 
instaan voor de kosten van dit onderhoud overeenkomst de dan bepaalde verdeelsleutel van de partners van de 
samenwerkingsovereenkomst.  

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

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de principebeslissing waarbij losse 
voedingskramen/food-trucks op openbaar domein toegestaan worden onder volgende voorwaarden: 

• Er worden enkel aanvragen in overweging genomen van voedingskramen 

• Bij voorkeur enkel aanvragers die gedomicilieerd zijn in Zelzate 

• De periode te beperken tot zolang er federale maatregelen i.f.v. corona voor horeca gelden 

• Betalen van plaatsrecht van € 69,60 per dag excl. elektriciteit 

26. AANVRAAG 2DE VERLENGING STANDPLAATS VOOR OLIEBOLLENKRAAM OP GROTE MARKT – GOEDKEURING 
AANVRAAG 



artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de 2de en tevens laatste verlenging aan XXX 
voor een standplaats op de Grote Markt voor het weekend van 29, 30 en 31 januari 2021 voor de verkoop van oliebollen, 
beignets, wafels en churros ENKEL AFHAAL. 

Artikel 2: - De foorkramer dient 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 en aangepast in de gemeenteraad van 28 september 2020. 

Artikel 3: - De belasting van 69,60 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. 

Artikel 3: - De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

27. AANVRAAG TOT EENMALIGE STANDPLAATS OP WEKELIJKSE MARKT TER GELEGENHEID VAN 65-JARIG BESTAAN 
OKRA  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met toekenning van een éénmalige standplaats aan 
Okra Trefpunt 55+ Zelzate-Centrum op de wekelijkse markt op 5 april 2021 ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van 
OKRA. 

Artikel 2: - De technische dienst krijgt de opdracht de nodige elektriciteitsaansluiting te voorzien en de aanvrager hiervan op 
de hoogte te brengen.  

Artikel 3: - Aangezien Okra vzw een vereniging is en geen ambulante handelaar en de vereniging een standplaats aanvraagt 
louter voor publiciteit (geen verkoop) dient de aanvraag niet beoordeeld te worden volgens het belastingsreglement 
betreffende de contante belasting 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 en 
aangepast in de gemeenteraad van 28 september 2020 en zal voor de standplaats en aansluiting op het elektriciteitsnet niet 
betaald moeten worden.  

28. GEBRUIK VAN DE POLYVALENTE ZAAL BIBLIOTHEEK DOOR ATMETIS VOOR EEN OPLEIDING AAN POETSHULPEN – 
UITZONDERING OP MAX. CAPACITEIT VAN DE ZAAL  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Atmetis om op maandag 15 maart 2021 met 
maximum 12 personen gebruik te maken van de polyvalente zaal van de bibliotheek voor een opleiding van poetshulpen. 

Artikel 2: - Deze activiteit dient te verlopen volgens de geldende corona-maatregelen en volgens het protocol van de 
betreffende sector. 

Artikel 3: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

29. GEBRUIK VAN ZAAL MOEDEROVERSTE IN HET KLOOSTER DOOR RECORD-TRANS VOOR HET ORGANISEREN VAN 
EEN VERPLICHTE NASCHOLING IN HET KADER VAN DE VAKBEKWAAMHEID CODE 95 VOOR PERSONEEL – 
UITZONDERING OP DE MAX. CAPACITEIT VAN DE ZAAL  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Record-Trans (Karnemelkstraat 6 te 9060 
Zelzate) om op zaterdag 6 februari 2021 met maximum 15 personen gebruik te maken van de zaal “MoederOverste” in het 
Klooster voor het organiseren van een verplichte nascholing voor het personeel in het kader van de vakbekwaamheid code 95. 

Artikel 2: - Deze activiteit dient te verlopen volgens de geldende corona-maatregelen en volgens het protocol van de 
betreffende sector. 

Artikel 3: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

30. PROJECT 2020/721 – WEGMARKERINGEN OMGEVING SCHOOL KRUISPUNT BURG. J. 
CHALMETLAAN/VERBROEDERINGSLAAN - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Wegmarkeringen omgeving school kruispunt Burg. J. Chalmetlaan / 
Verbroederingslaan” waarbij de wegmarkeringen aangebracht worden met wegenverf type A. de raming bedraagt € 1.033,50 
excl. btw of € 1.250,54 incl. 21% btw. 

Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 
waarde). 

Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de technische dienst. 

Artikel 4: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2021 6103510/020000. 

31. PROJECT 2020/722 – AANLEG VAN NIEUWE VOETPADEN EN OPRITTEN TWEEDE GIDSENLAAN - GOEDKEURING 
GUNNING ALLE ONDERHANDELINGSFASEN 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting van de 
onderhandelingsfases) van 25 januari 2021, opgesteld door de technische dienst. 

Artikel 2: - Het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting van de onderhandelingsfases) in bijlage maakt 
integraal deel uit van deze beslissing. 



Artikel 3: - De opdracht “Aanleg van nieuwe voetpaden en opritten Tweede Gidsenlaan” wordt gegund aan Groendienst 
Roegiers nv, Garenhoekstraat 1 te 9960 Assenede, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 31.097,50 excl. 
btw of € 37.627,98 incl. 21% btw (€ 6.530,48 Btw medecontractant) mits het verkrijgen van een visum. 

Artikel 4: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget 2021, in beleidsitem 020000 en algemene 
rekening 2240000, investeringsenveloppe IP3.1, subproject 2. 

32. PROJECT 2021/723 – HERSTELLEN/VERVANGEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOL DE KREKEL - GOEDKEURING 
GUNNING 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 januari 2021, opgesteld door de 
Technische Dienst. 

Artikel 2: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Artikel 3: - De opdracht “Herstellen/vervangen buitenschrijnwerk school De Krekel” wordt gegund aan Ramaco NV, 
Raverschootstraat 159 te 9900 Eeklo, tegen het nagerekende offertebedrag van € 20.519,00 excl. btw of € 24.827,99 incl. 
21% btw (€ 4.308,99 Btw medecontractant). 

Artikel 4: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2021 Enveloppe IP999 AR 2210000 BI 011999. 

33. AFREKENING INZAKE ONDERHOUDSWERKEN AAN BAANGRACHTEN IN HET JAAR 2020 – POLDER VAN 
MOERVAART EN ZUIDLEDE 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de afrekening inzake onderhoudswerken aan 
waterlopen in het jaar 2020. 

Artikel 2: - De financiële dienst krijgt de opdracht over te gaan tot de betaling van volgende facturen aan Carpentier Land- en 
Grondwerken NV, Nieuwe Baan 9 te 9160 Eksaarde: 

− factuur 2020/410: onderhoud waterlopen 4de categorie, voor een bedrag van € 594,16 incl. btw 

− factuur 2020/411: onderhoud waterlopen 4de categorie, voor een bedrag van € 729,30 incl. btw 

− factuur 2020/413: onderhoud baangrachten, voor een bedrag van € 11.196,21 incl. btw. 

PUNT II  OMGEVING 

KENNISNAME 

1. O/2021/519 –BRONBEMALING VOOR VIJVER – HAVERSTRAAT 3 

Artikel 1: - Er wordt akte genomen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met 
inrichtingsnummer 20210112-0083, zijnde bronbemaling voor vijver, gelegen te Haverstraat 3, 9060 Zelzate, , kadastraal 
gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C; 0219 F. 

De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 53.2.2°a) 30000 M3/JAAR bemaling voor vergroten bestaande 
siervijver, die al uitgegraven is. 

Artikel 2: - De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte. 

Artikel 3: - De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden: 

1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM: 

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 - Algemene milieuvoorwaarden - algemeen 

hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 

- Algemene milieuvoorwaarden - geluid 

hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 
4.4.7.2. 

- Algemene milieuvoorwaarden - lucht 

hoofdstuk 4.6. - Algemene milieuvoorwaarden - licht 

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 
4.2.5.2 en 4.2.5.4 

- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater 

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter 
indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde 
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de 
Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/ 

2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:  

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 buffervat van minimaal 2000 liter (of 2x1000L) 
voorzien te worden met overloop naar het lozingspunt. Bij het oppompen van grotere debieten wordt aanbevolen 
om grotere volumes op te vangen.  

1. Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos 
mogelijk maakt voor derden. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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,  

1. met vermelding van het dossiernummer,  

2. het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie  

3. een foto van de opstelling van het buffervat . 

4. de start- en einddatum van de bemaling.  

5. het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde 

Geen retourbemaling, wel lozing op oppervlaktewater of RWA-leiding mogelijk 

Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is dient, in uitvoering van 
de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraalwaterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, 
meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater. Er wordt 
geloosd op oppervlaktewater of RWA-leiding. 

Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:  



• De bemalingen moeten met een sonde gestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag 
genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet 
constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan 

• De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode  

• Het grondwater wordt geloosd in het oppervlaktewater /RWA gelegen in de onmiddellijke omgeving van het 
perceel.  

• De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.  

• Er moet gebruik gemaakt worden van een geluidsgedempte pompen/generator.  

• De exploitant stuurt uiterlijk op de startdatum van de GW bemaling volgende informatie aan de milieudienst van de 
gemeente Zelzate door via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be,  

1. met vermelding van het dossiernummer,  

2. het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie  

3. de start- en einddatum van de bemaling.  

4. het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, 

2. O/2021/527 – BRONBEMALING SPUITPLAATS RAIN CARBON – VREDEKAAI 18 

Artikel 1: - Er wordt akte genomen van de melding ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
(iioa) met inrichtingsnummer 20210114-0069, zijnde bronbemaling spuitplaats Rain Carbon, gelegen te Vredekaai 18, 9060 
Zelzate, , kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A; , 0484 N 2. 

De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 53.2.2°a) 1050 M3/JAAR (25m² x 3m diepte) * 14 d  

Artikel 2: - De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte. 

Artikel 3: - De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden: 

1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM: 

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 - Algemene milieuvoorwaarden - algemeen 

hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 

- Algemene milieuvoorwaarden - geluid 

hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 
4.4.7.2. 

- Algemene milieuvoorwaarden - lucht 

hoofdstuk 4.6. - Algemene milieuvoorwaarden - licht 

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 
4.2.5.2 en 4.2.5.4 

- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater 

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter 
indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde 
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de 
Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/ 

2 De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:  

De bemaling / winning moet zoveel mogelijk beperkt worden.  

Er dient rekening gehouden te worden met de volgende richtlijnen:  

• grondwaterhandelingen van OVAM 
https://www.ovam.be/sites/default/files/Technische_Richtlijn_Grondwaterhandelingen_28nov2012.pdf 

• bemaling ter bescherming van het milieu https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-ter-
bescherming-van-het-milieu 

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

TE BESLISSEN 

1. O/2021/511 – VERKLEINEN VAN RAAM-EN DEUROPENINGEN 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend inzake het verkleinen van raam- en 
deuropening in voorgevel, gelegen te Sint-Stevenstraat 61, 9060 Zelzate 
Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0323 E een voorwaardelijke vergunning af te leveren. 

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


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 muren dienen op een esthetisch verantwoorde manier te worden afgewerkt. 

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. O/2020/503 – AQUAFIN NV – BIJSTELLEN MILEUVOORWAARDEN RIOOLWATERZUIERINGSINSTALLATIE – 
KARNEMELKSTRAAT 1 

De aanvraag ingediend inzake het bijstellen milieuvoorwaarden rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen te Karnemelkstraat 1, 
9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0430 K wordt bijgevolg voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

De volgende voorwaarden worden opgelegd 

- 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. O/2020/503 – AQUAFIN NV – BIJSTELLEN MILIEUVOORWAARDEN  RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE – 
KRANEMELKSTRAAT 1 

Enig artikel: - Het college wenst zich te verontschuldigen voor de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) 
betreffende de omgevingsvergunning aangevraagd door Aquafin Nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 

Het secretariaat van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) zal hiervan op de hoogte gebracht worden. 

4. O/2020/505 – VERBOUWEN EN UTBREIDEN WONING – PATRONAGESTRAAT 26 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend inzake het verbouwen en uitbreiden 
woning, gelegen te Patronagestraat 26, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0794 K 4 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 woning kan enkel gebruikt worden als ééngezinswoning 

• het plat dak kan niet gebruikt worden als terras 

• 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; 



• de nodige voorzorgen zijn te nemen qua stabiliteit en een bouwfysisch verantwoorde bescherming van de 
vrijgekomen mandelige muren 

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. A/VO2020/1469 – ANGIE BOGAERT – FRITUUR EN AANHORIGHEDEN – GROTE MARKT ZN 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de frituur en constructie voor gasflessen principieel kan aanvaard 
worden, mits de brandweer dit gunstig beoordeeld. De overige aanhorigheden zoals terras, vuilnisbakken, parasol,… komen 
niet in aanmerking voor vergunning. De concessie kan overgenomen worden naar analogie met de andere frituur op de Grote 
Markt, nl. voor deze en volgende legislatuur. Nadien wordt geëvalueerd. Vuilnis dient te worden meegenomen naar huis.  

6. A/VO2020/1412 – JACQUES ACKE - GROEPSWONINGBOUW VOOR 6 WONINGEN EN AANLEG PARKING – 
SPEELTUIN – ADVIES AANSNIJDEN WUG – BRAZEKESTRAAT ZN 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvrager te informeren over het legaliteitsprobleem dat zich stelt in 
voorliggend dossier en met de huidige wetgeving. De huidige wetgeving voorziet immers enkel de mogelijkheid voor zuiver 
groepswoningbouw en geen parking en speeltuin. Enkel wanneer parking en speeltuin zouden mee genomen worden in de 
aanvraag is het project in overweging te nemen voor het bestuur. Er wordt nieuwe wetgeving verwacht rond de 
woonuitbreidingsgebieden medio 2021. Op dat moment wenst het bestuur opnieuw in gesprek te gaan.   

7. O/2020/494 – B2B BUSINESS BVBA – BOUWEN VAN EEN TWEEWOONST MET BIJGEBOUW – SLACHTHUISSTRAAT 
ZN 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend inzake het bouwen tweewoonst met 
bijgebouw, gelegen te Slachthuisstraat zn, 9060 zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0602 R 3 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:  

Het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer dient te worden nageleefd. 
De plaatsing van de scheidingsmuur is een burgerrechtelijke aangelegenheid. 

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

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

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

 

PUNT III  KENNISGEVINGEN 

1. Brief van Farys van 18 december 2020 betreffende fiscaal nazicht in de S-divisie  

2. Brief van Veneco van 7 januari 2021 betreffende participatie in het kapitaal van Veneco 

3. Brief van de federale diensten van de gouverneur van 12 januari 2021 betreffende goedkeuring aan het besluit van 
de gemeenteraad van 14 december 2021 houdende de goedkeuring van de dotatie aan de politiezone Puyenbroeck 

4. E-mail van adovcatenkantoor Strada Legale van 7 januari 2021 betreffende schrijven aan gerechtsexpert en partijen 
in de zaak GEMEENTE ZELZATE / XXX  

5. E-mail van 22 januari 2021 betreffende verkoop Hutsepot door “Open VLD Zelzate” 

6. Verslagen van het overleg van de stuurgroep vaccinatiecentrum Hoge Wal van 15, 19 en 25 januari 2021 

7. Verslagen van het overleg van de werkgroep personeel i.k.v. vaccinatiecentrum De Hoge Wal van 20 en 25 januari 
2021  

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 Dagtekening als boven, 

In opdracht: 

De wnd. algemeen directeur,    De burgemeester-voorzitter 


