
 

 
 

BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
  

Datum zitting 19 februari 2021 

Datum publicatie website: 5 maart 2021 

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. 12 februari 2021. 

2. CONNECTIEANTENNE VOOR ZRO OP DAK GEMEENTEHUIS 

Het college van burgemeester en schepenen geeft akkoord om de connectieantenne te plaatsen op het dak van 
het gemeentehuis, mits toelating verkregen wordt van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

3. INTEGRATIE HUISSTIJL 

Vanaf 24 februari tot 15 maart 2021 wordt de integratie van de nieuwe huisstijl gestart. Het personeel wordt 
opgeleid via een webinar en krijgt de tijd om de nieuwe huisstijl in zijn werk te integreren. 

Vanaf 15 maart 2021 wordt de nieuwe huisstijl overal standaard gebruikt en worden er geen uitzonderingen 
meer toegelaten. 

4. COMMUNICATIE TELEFONIE  

De communicatie naar het personeel rond de implementatie van de nieuwe telefoonnummers is gebeurd op 

vrijdag 12 februari via interne mail. 

De communicatie naar de burger gebeurt via nieuwsbrief, website, sociale media en reclamespot. 

Er zal gedurende drie maanden een bandje te horen zijn bij het vormen van het oude nummer vanaf 1 maart , 

waarin duidelijk wordt gezegd dat het oude nummer niet meer beschikbaar is en dat het nieuwe nummer 
gebeld moet worden. Het nieuwe nummer wordt ook medegedeeld. 

5. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN 2021 - DEEL 
2 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− belasting op bestuurlijke aanhoudingen 2021 deel 2 – voor een bedrag van 407,00 euro en 2 artikels. 

6. BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nr. 2021/52 en 2021/53 

7. AANVRAAG PROCESBEGELEIDER HERVORMING WOONLANDSCHAP REGIO GENT DOOR VENECO 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van Veneco om voor de 
referentieregio ‘Regio Gent’ een procesbegeleider aan te vragen bij Wonen Vlaanderen.  

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. 

8. AFSPRAKENKADER WONINGKWALITEIT DOOR WOONWIJZER MEETJESLAND 

Het college keurt het aan dit besluit bijgevoegde afsprakenkader (proces handhaving woonkwaliteit) inzake de 

woningkwaliteit door Woonwijzer Meetjesland goed.   

Het college geeft aan de door de burgemeester gemachtigde woningkwaliteitscontroleur de bevoegdheid voor 
de toepassing van de waarschuwingsprocedure. 

Een afschrift van dit besluit over te maken aan Woonwijzer Meetjesland (SOM vzw). 

9. JEUGD – SPEELPLEINWERKING ZOMER 2021 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om tijdens speelpleinzomer 2021 opnieuw te 
focussen op één vaste locatie (gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’ – Emiel Caluslaan 9, 9060 Zelzate) en gaat 
akkoord dat een afsprakennota zal opgemaakt worden tussen jeugddienst & directie school. 



De opgemaakte afsprakennota zal achteraf ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen 
voorgelegd worden.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om over te gaan tot openstelling van twee functies als 
voltijds hoofdanimator en van vier functies als groepsanimator voor de speelpleinwerking 2021 voor de periode 

van 1 juli tot en met 28 augustus 2021. 

De voorgestelde vacatures worden bekendgemaakt via de website van de gemeente/OCMW en de 
gemeentelijke facebookpagina. 

De vergoedingen voor vrijwilligerswerk (functie animator) worden toegerekend op artikelnummer 
075001/6206000 ‘Bezoldigingen ander niet vast benoemd personeel’ budget 2021. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de personeelsdienst, de 

communicatieambtenaar en de jeugdconsulent. 

10. VRAAG VAN KVV ZELZATE TOT HET GEBRUIK VAN PESTICIDEN OP DE SPORTVELDEN 

het gebruik van pesticiden wordt toegestaan aan KVV Zelzate tot de site Zelzate Zuid in gebruik is. Vanaf dan zal 

geen gebruik meer worden toegestaan.  

KVV Zelzate moet nu wel al op zoek gaan hoe de velden op de nieuwe site pesticidevrij kunnen worden 
gebruikt. 

Er wordt een afwijking aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor het pesticidengebruik op de sportvelden aan 
de Verbroederingslaan gevraagd voor het jaar 2021.   

KVV Zelzate behandelt, voor zover noodzakelijk, de voetbalterreinen aan de Verbroederingslaan met Primus. 
De datum, exacte locatie en gebruikte hoeveelheid worden doorgegeven aan de milieudienst. 

Een afwijking voor het nieuw aan te leggen terrein is niet mogelijk. 

11. MILIEU – VROEGER DOVEN AVONDVERLICHTING OP 27 MAART 2021 N.A.V. EARTH HOUR 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het doven van de avondverlichting vanaf 19.00 

op zaterdagavond 27 maart 2021 naar aanleiding van Earth Hour, met uitzondering van klemtoonverlichting 

(vb gemeentehuis, sporthal,… ) in het kader van de veiligheid. 

Deze actie wordt aangekondigd via de gemeentelijke communicatiekanalen. 

Er wordt aan de burgers gevraagd om mee te doen met Earth Hour.  

12. SPORTDIENST – AANPASSEN VRIJWILLIGERSVERGOEDING 

Het college gaat voor bovenstaande vrijwilligers akkoord met het verhogen van de vergoeding voor 

vrijwilligerswerk tot de forfaitaire vergoeding van 35,41 euro per dag én met een maximum van 1416,16 euro 
per jaar vanaf 24 februari 2021. 

De vergoedingen worden toegerekend op beleidsitem 074099 artikelnummer 6206000, “bezoldigingen ander 
niet vastbenoemd personeel”. 

13. MOB - AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER – EIKELSTRAAT 
RECHTOVER HUISNUMMER 3-3B GELE LIJNEN TEN BEHOEVE VAN TOEGANG GARAGEPOORT 

Aan de volgende woning wordt een parkeerverbod middels gele lijnen ingevoerd: 

- Eikelstraat rechtover de garagepoort van huisnummer 3-3b. 

Het artikel 7. “parkeerverbod over bepaalde afstanden” sub. 7.2. “over nauwkeurig bepaalde afstanden” van 
het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer wordt uitgebreid als volgt: 

7.2.96: Eikelstraat rechtover de garagepoort van huisnummer 3-3b over een afstand van 5 
meter (CBS 19/02/2021) 

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

Het college beslist, per delegatie, dit aanvullend reglement af te kondigen conform artikels 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 

De maatregelen van dit besluit zullen in voege worden gebracht tegen 19 maart 2021. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

− de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 



Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

14. MOB - AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER – WACHTEBEKESTRAAT 
193A GELE LIJNEN TUSSEN DE IN- EN DE UITRIT 

Aan de volgende locatie wordt een parkeerverbod middels gele lijnen ingevoerd: 

- Wachtebekestraat 193a (Bon’Ap) tussen de inrit en de uitrit. 

Het artikel 7. “parkeerverbod over bepaalde afstanden” sub. 7.2. “over nauwkeurig bepaalde afstanden” van 
het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer wordt uitgebreid als volgt: 

7.2.98: Wachtebekestraat 193a Bon’Ap tussen de inrit en de uitrit over een afstand van 15 m 
(CBS 19/02/2021) 

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

Het college beslist, per delegatie, dit aanvullend reglement af te kondigen conform artikels 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 

De maatregelen van dit besluit zullen in voege worden gebracht tegen 19 maart 2021. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

− de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

15. PERSONEEL – KENNISNAME WIJZIGING TAKENPAKKET EN OVERPLAATSING NAAR HET 

SECRETARIAAT XXX 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijziging van het takenpakket van XXX en 
overplaatsing van de technische dienst naar het algemeen secretariaat, waar zij vanaf 1 maart 2021 de 
waarnemend algemeen directeur administratief zal ondersteunen. 

16. TECHNISCHE DIENST – AANVRAAG WERKERVARINGSSTAGE VIA OPLEIDINGSCENTRUM COMPAAN 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel om XXX, een kosteloze 
werkervaringsstage van 30 uur/week te laten lopen op de gemeentelijke technische dienst voor de duur van 6 

maanden met ingang van 1 maart 2021. 

Het diensthoofd van de technische dienst zal als stagebegeleider optreden. 

De arbeidsconsulent van Compaan wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

17. PERSONEEL – ICT - OPENVERKLARING VAN 1 VOLTIJDSE (38/38) STATUTAIRE BETREKKING VAN 

CONSULENT ICT - NIVEAU B4-B5 – ORGANISATIE VAN SELECTIEPROCEDURE VIA EXTERNE 

PERSONEELSMOBILITEIT / VASTSTELLING SELECTIEPROGRAMMA + SELECTIECOMMISSIE 

In toepassing van Titel II, hoofdstuk XIV en bijlagen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 
wordt één voltijdse (38/38) statutaire  betrekking consulent ICT - niveau B4-B5 opengesteld via externe 

personeelsmobiliteit. 

De personeelsleden van de Vlaamse provinciale besturen worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de 
vacante betrekking.  

Het personeelslid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de procedure van externe personeelsmobiliteit, 

moet: 

1.  

ofwel een vast aangesteld statutair personeelslid in een gelijkwaardige graad zijn 

ofwel een contractueel personeelslid in een gelijkwaardige graad zijn die bij de eigen overheid 
aangeworven werd na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige 
selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen; 

2. voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 5 van de geldende 

rechtspositieregeling; 



3. voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 

4. minstens 3 jaar relevante ervaring hebben in een gelijkwaardige graad bij een Vlaams provinciaal 

bestuur waaronder onder relevante ervaring wordt verstaan werkervaring in een functie die naar 

functie-inhoud betekenisvol is voor de vacante functie van consulent ICT; 
5. een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie. 

Het selectieprogramma bestaat uit een gestructureerd interview dat gebaseerd is op de selectiecriteria uit de 
functiebeschrijving en het CV van de kandidaten en waarbij de ervaring, capaciteiten en motivatie van de 
kandidaten worden bevraagd. 

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten zestig procent van de punten behalen. 

De vacature zal worden gepubliceerd op de website van Poolstok. 

Het vacaturebericht bevat ten minste: 

- de naam van de betrekking en het bruto jaarsalaris 

- de vermelding of de betrekking in statutair dan wel in contractueel dienstverband vervuld wordt 

- de vermelding of de betrekking voltijds dan wel deeltijds vervuld wordt 

- een beknopte weergave van de functievereisten op een wijze dat de kandidaten kunnen oordelen of ze 
in aanmerking komen 

- de wijze waarop de kandidaturen worden ingediend en de uiterste datum voor de indiening ervan 

- de vermelding van het contactpunt voor meer informatie over de functie, de arbeidsvoorwaarden en de 
selectieprocedure. 

De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren, gericht aan de persoon of dienst 
vermeld in het vacaturebericht: 

a. door een (aangetekende) sollicitatiebrief; 

b. door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs; 

c. door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier; 

d. door het versturen van een e-mail; 

De datum van verzending van de kandidaturen wordt beschouwd als de datum waarop de kandidaturen zijn 
ingediend. De datum van de poststempel, van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs, van de 
inschrijving via een elektronisch formulier of van het mailbericht geldt als datum van verzending. 

Elke kandidaat krijgt een ontvangstmelding van zijn kandidatuur. 

Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen, 

verlopen minstens veertien kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de vacature is niet in de termijn 
begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. 

De selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld: 

Voorzitter: 

- XXX, waarnemend algemeen directeur lokaal bestuur Zelzate 

Leden: 

− XXX, diensthoofd ICT van stad Oudenaarde  

− XXX, selectiedeskundige A&S Solutions 

Reservelid: 

- XXX, selectiedeskundige A&S Solutions 

De kandidaat die wordt aangesteld wordt onderworpen aan een proeftijd van 3 maanden. 

De organisatie van onderhavige selectieprocedure wordt uitbesteed aan de firma A&S Solutions. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financiële dienst. 

Van onderhavige beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen in de lijst die in het kader van het 
bestuurlijk toezicht en in het kader van de bekendmakingsverplichting via de webtoepassing van de gemeente 
wordt bekendgemaakt door de burgemeester. 

18. PERSONEEL - OPENSTELLING EN AANSTELLING VAN EEN DEELTIJDS (30,4/38) ADMINISTRATIEF 

MEDEWERKER NIVEAU C1-C3 VOOR ONBEPAALDE DUUR BIJ DE TECHNISCHE DIENST VIA DE 
LOPENDE WERVINGSRESERVE  



Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de openstelling en aanstelling van een deeltijds 
(30,4/38) administratief medewerker niveau C1-C3 voor onbepaalde duur bij de technische dienst door beroep 

te doen op de lopende wervingsreserve voor deze functie. 

Via digitale stemming (anonieme doodle) wordt de volgende stemuitslag bekomen: 

Naam Voornaam JA NEE 

XXX XXX 5  

Onthouding: 0 

 

XXX, wordt aangesteld als deeltijds (30,4/38) administratief medewerker niveau C1-C3 voor onbepaalde duur met 
ingang van 1 maart 2021. 

Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

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

PUNT II     OMGEVING 

1. 
Aanvrager en/of exploitant XXX 
Voorwerp: Wijzigen van de voorgevel 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

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

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020153837 
Gemeentelijk dossiernummer O/2021/521 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag 

ingediend door XXX inzake het wijzigen van de voorgevel, gelegen te Assenedesteenweg 72A, 9060 Zelzate, 

Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0390 G  2 een voorwaardelijke vergunning af te leveren. 

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

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

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

De gevel met gewijzigde raamopeningen dient te worden afgewerkt op een esthetisch verantwoorde manier. 

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 Jan De Nul, Tragel 60, 9308 Aalst 

Voorwerp: Terreinaanleg en opslag van materialen 

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

Ligging: Kuhlmannkaai, Evergem, Gent en ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0568 
2, 0568 H,0568 3,0568 K, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020035000 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/436 

KENNISNAME BESLISSING DOOR DE DEPUTATIE BETREFFENDE OMGEVINGSVERGUNNING 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Deputatie d.d. 4 februari 
2021 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag NV Jan De Nul, Tragel 60, 9308 Aalst. 

Er wordt geen beroep ingediend. 

 



3. 

Aanvrager en/of exploitant Terra Nova, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht 

Voorwerp: verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden 

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

activiteiten  

Ligging: Callemansputte zn, Zelzate 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019036128 

Gemeentelijk dossiernummer O/2019/246 

KENNISNAME BESLISSING DOOR DE DEPUTATIE BETREFFENDE VERZOEK TOT BIJSTELLING 

MILIEUVOORWAARDEN 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Deputatie d.d. 4 februari 
2021 betreffende de aanvraag bijstelling van de milieuvoorwaarden 

Er wordt geen beroep ingediend. 

4. 

Aanvrager en/of exploitant BVBA BATOKA 
Polderstraat 90 
9060 Zelzate 

Voorwerp: Regularisatie van een hangar 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Polderstraat 90, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0430 W  3,0417 B,0510 N  2,0508 A, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020134957 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/472 

ADVIES COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT HET VERLENEN VAN EEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGAANVRAAG 

Het college van burgemeester en schepenen van Zelzate adviseert dat het beroep ingesteld door de bouwheer 
tegen de beslissing van het college dient te worden verworpen en de aanvraag voor regularisatie hangar onder 

de vorm zoals aangevraagd, niet voor vergunning vatbaar is. 

5. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Terras 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Burgemeester Jos. Chalmetlaan 153, 9060 Zelzate, ZELZATE 2 AFD, 

sectie C, 0313 G, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020115660 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/514 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag 
ingediend door XXX inzake het terras, gelegen te Burgemeester Jos. Chalmetlaan 153, 9060 Zelzate, Kadastraal 
gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0313 G een gedeeltelijke 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 zijpaneel aan de rechter perceelsgrens wordt uitgesloten uit de vergunning. 

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. 

 

 

 



6. 
 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Slopen van bestaande gebouwen en constructies en bouwen van 2 

handelszaken en cultureel centrum 

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

Ligging: Assenedesteenweg 123, 9060 Zelzate, 
Assenedesteenweg 121, 9060 Zelzate, 
Assenedesteenweg 117, 9060 Zelzate, 
Hans Kochlaan 12, 9060 Zelzate, 

Assenedesteenweg 119, 9060 Zelzate, 
Assenedesteenweg 125, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie D, ZELZATE 1 AFD, sectie D, ZELZATE 1 AFD, sectie 

D, ZELZATE 1 AFD, sectie D, ZELZATE 1 AFD, sectie D, ZELZATE 1 AFD, 
sectie D, ZELZATE 1 AFD, sectie D, ZELZATE 1 AFD, sectie D, ZELZATE 1 

AFD, sectie D, ZELZATE 1 AFD, sectie D, ZELZATE 1 AFD, sectie D,  
0413 H  2,0414 H,0416 Y,0415 H,0413 S,0415 F,0414 W,0415 R,0414 S,0413 

F  2,0416 R, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020123612 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/488 

1. Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag 
ingediend door Jumbo Belgie, Ruiterijschool 14, 2930 Brasschaat;  GEMEENTEBESTUUR ZELZATE, Grote 

Markt 1, 9060 Zelzate inzake het slopen van bestaande gebouwen en constructies en bouwen van 2 
handelszaken en cultureel centrum (cultuurhuis) gelegen te Assenedesteenweg 119-121-123-125, 9060 

Zelzate, Hans Kochlaan 12, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0413 H  2 - 0414 H - 

0416 Y - 0415 H - 0413 S - 0415 F - 0414 W - 0415 R - 0414 S - 0413 F  2 - 0416 R te vergunnen.  

2. De aanvraag voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit omvat: 

Handelszaak jumbo 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 12.2.1° 400 KVA Transformator  

 16.3.2°a) 135,85 KW koel- en diepvriescellen (109 

kW), 5 airco's (3 x 0,75 kW en 2 x 
1,30 kW) en 1 warmtepomp (22 

kW)  

 17.4. 270 L Opslag van gevarengoed in het 
magazijn (verkoopsgoederen, 
kuisproducten, ...)  

 45.4.d) 1 verkooppunt 1 verkooppunt voor 

vleesproducten  

 45.4.e)1° 13,8 TON Opslag van producten van 
dierlijke oorsprong in het 
magazijn (vlees, eieren, melk, 
brood, ...)  

 45.8.1°b) 45 KW 4 bakovens (3 x 9 kW en 1 x 18 

kW)  

 

Cultuurhuis en vzw Lichtpunt: 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 12.2.1° 160 KVA Hoogspanningscabine voor vzw 
Lichtpunt en CC Zelzate : 160 
kVA  



 16.3.2°a) 100 KW Koelcellen, diepvriezen en 
frigo's  

 17.4. 5000 L Gevaarlijke stoffen in kleine 

verpakkingen (bvb. 

kuisproducten)  

32.1.2° 102 DB(A)_LAEQ_15 Uitbating CC De Brug (max. 
LAeq,60min 100 dB(A) / 
LAeq,15min 102 dB(A))  

32.2.2° 1 centrale zaal Uitbating CC De Brug  

45.8.1°b) 30 KW Voedingsbereiding in keuken 
van CC De Brug bij workshops  

 

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat: 

Handelszaak jumbo 

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse 

 12.2.1° Transformator  400 KVA 3 

 16.3.2°a) koel- en diepvriescellen 
(109 kW), 5 airco's (3 x 0,75 
kW en 2 x 1,30 kW) en 1 

warmtepomp (22 kW)  

135,85 KW 3 

 17.4. Opslag van gevarengoed 
in het magazijn 

(verkoopsgoederen, 

kuisproducten, ...)  

270 L 3 

 45.4.d) 1 verkooppunt voor 
vleesproducten  

1 verkooppunt 3 

 45.4.e)1° Opslag van producten van 
dierlijke oorsprong in het 

magazijn (vlees, eieren, 
melk, brood, ...)  

13,8 TON 3 

 45.8.1°b) 4 bakovens (3 x 9 kW en 1 
x 18 kW)  

45 KW 3 

 

Cultuurhuis en vzw Lichtpunt 

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse 

 12.2.1° Hoogspanningscabine voor 
vzw Lichtpunt en CC 
Zelzate : 160 kVA  

160 KVA 3 

 16.3.2°a) Koelcellen, diepvriezen en 
frigo's  

100 KW 3 

 17.4. Gevaarlijke stoffen in kleine 
verpakkingen (bvb. 

kuisproducten)  

5000 L 3 

32.1.2° Uitbating CC De Brug (max. 

LAeq,60min 100 dB(A) / 
LAeq,15min 102 dB(A))  

102 DB(A)_LAEQ_15 2 

32.2.2° Uitbating CC De Brug  1 centrale zaal 3 

45.8.1°b) Voedingsbereiding in 
keuken van CC De Brug bij 

workshops  

30 KW 3 

 



3. Het volgende aantal vierkante meter van de totale netto handelsoppervlakte per categorie van 
kleinhandelsactiviteiten wordt vergund: 

Jumbo: 

– Verkoop van voeding: 1.395  m2 

– Verkoop van goederen voor persoonsuitrusting: 70  m2 

– Verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw: 67  m2 

– Verkoop van andere producten: 106 m2 

Meubel-of keukenspeciaalzaak 

– Verkoop van voeding: 0  m2 

– Verkoop van goederen voor persoonsuitrusting: 0  m2 

– Verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw: 0 m2 

– Verkoop van andere producten: 1300 m2 

 

Zodat het kleinhandelsgeheel in zijn totaliteit vergund wordt voor:  

– Verkoop van voeding: 1.395 m2 

– Verkoop van goederen voor persoonsuitrusting: 70  m2 

– Verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw: 67 m2 

– Verkoop van andere producten: 1.406 m2 

 

4. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd: 

bijzondere milieuvoorwaarden 

• Voorwaarden voor het geheel 

• De energetische keuringen, onderhoud, en lektesten moeten uitgevoerd worden van de 
installaties, evenals het bijhouden van logboeken en instructies. 

• De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig Vlarem II 

• De airco's dienen het voorwerp uit te maken van regelmatige keuring overeenkomstig de 
bepalingen van het Ministerieel Besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie 

en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen 
van meer dan 12 kW in gebouwen 

• De exploitant is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de nodige toelatingen of een 
erkenningen, zoals registratie bij het Voedselagentschap voor verkoop van voedingswaren. 

• De nodige maatregelen moet genomen worden om geluidoverlast van de compressor of andere 
installaties te hebben (bvb. inkapselen). 

• De nodige maatregelen moet genomen worden om geluidoverlast van de airco's, 
transformatoren of andere installaties te hebben (bvb. inkapselen). 

• Op de bestaande loods liggen asbestplaten. De nodige maatregelen moet genomen worden om 
dit asbesthoudend materiaal te verwijderen.  

• Er dient een omgevingsvergunningsaanvraag voor het handelspand waarvan tot op heden de 

invulling nog niet gekend is ingediend te 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. 

• voorwaarden specifiek voor Jumbo 

• De winkel dient voorzien te worden van automatische schuifdeuren, zodat de hinder vanuit de 
winkel beperkt is voor de omgeving. 

• Er dient een vuilbak staan bij de ingang van de winkel. 

• Voorwaarden specifiek voor het cultuurhuis 

• De nodige maatregelen (zowel bouwtechnische als organisatorisch) moeten genomen worden 

om geluidshinder te vermijden van toekomende en vertrekkende bezoekers. 

• De exploitant of de organisator van het evenement dient een centraal telefoonnummer ter 
beschikking te stellen waar men ook tijdens de evenementen terecht kan voor het uiten van 

klachten 

• Het einduur van de evenementen wordt vastgelegd overeenkomstig de gemeentelijke 

reglementering ter zake. 

5. 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/ 

6. 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. 

Stedenbouwkundige voorwaarden 

• Tijdens de werken dient het manoeuvreren te gebeuren op de projectsite, het aan- en afrijden van 

werfverkeer dient zoveel mogelijk buiten de cruciale uren te gebeuren van de scholen, zijnde niet tussen 8 

en 9uur – 11u45 en 13u45 en 14u45 en 16u van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van 

woensdagnamiddag en schoolvakanties 

• Tijdens de exploitatie mogen geen leveringen met vrachtwagens gebeuren tussen 8 en 9uur – 11u45 en 13u45 
en 14u45 en 16u van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van woensdagnamiddag en 
schoolvakanties;  

• Tijdens de exploitatie dienen de keerbewegingen van toeleveranciers en bezoekers plaats te vinden op de 
site 

• de verkeerscirculatie, vooral voor de leveringen, moet strikt worden nageleefd; 

• de aanvrager moet met de restcapaciteit van 20 parkeerplaatsen ook op de piekmomenten voldoende 
hebben en indien in de exploitatie blijkt dat deze restcapaciteit onvoldoende is dan moet de 

uitbater/aanvrager zelf in overleg met het gemeentebestuur extra maatregelen voorstellen en regelen; 

• omwille van de complementariteit kunnen voor het handelsgedeelte de milderende maatregelen niet 

vrijblijvend blijven en dienen ze resultaatverbindend te zijn; 

• omwille van de complementariteit moeten voor het evenementengedeelte door de uitbater vooraf bepaalde 
duidelijke afspraken, scenario’s en voorwaarden worden opgelegd onder welke vorm welke soort van 

evenementen op welk tijdstip kunnen worden georganiseerd 

• De parking alsmede alle toegangen tot de site worden gemeenschappelijk aangelegd en staan ten dienste 
van de handelszaken en deels de school Sint-Laurens 

• De handelsvestigingen opsplitsen worden niet aanvaard, en dienen voorwerp uit te maken van een nieuwe 
aanvraag met mobiliteitsstudie 

• Milderende maatregelen zoals opgenomen in de mobiliteitsstudie:  

Exploitatiefase 

Algemeen 

• Duidelijke verkeersignalisatie 

Werknemers 

• Fietsvergoeding 

• Comfortabele, overdekte fietsenstallingen voor alle types 

• Voorzieningen om elektrische voertuigen op te laden 

• Beperken van bedrijfswagens 

Bezoekers 

• Laadpunten voor elektrische voertuigen 

• Voorzien van looplijnen voor voetgangers op de parking 

• Voldoende comfortabele fietsenstalling voor alle types  

• Goede verlichting op de parking en ter hoogte van de doorsteken voor langzaam verkeer 

Leveringen 

• Ernaar streven om leveranciers te laten aanleveren met een volle vrachtwagen 



• Bij de uitleveringen ernaar streven om steeds een volle vrachtwagen te laten vertrekken 

• Geen leveringen tijdens school- en andere spitsuren 

Cultuurevenementen op maximumcapaciteit 

• Flankerende maatregelen treffen om verplaatsingen met een duurzaam vervoersmiddel te maken 

• Bedrijfsvervoersplan opmaken waar kan naar gegrepen worden bij grote evenementen 

Werffase 

• Actieve communicatie voeren met aannemers en bouwheren over het werftranspor in de buurt van 
de schoolomgeving. De gemeente betrekken bij het zoeken naar alternatieve routes 

• Geen werftransport met tractoren in de bebouwde kom en de schoolomgeving 

• Werftransport dient zoveel mogelijk gebruik te maken van het hogere wegennet 

• De werfroutes worden proper gehouden 

• De lading wordt afgedekt als deze veel stofhinder kan geven, conform artikel 45 van het KB 

• De voorziene heraangeplantte bomen dienen minstens maat 12-14 te zijn en dienen heraangeplant 
te worden in het eerstvolgende plantseizoen na het opleveren van de gebouwen. 

• 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 

• de normbepalingen van hoofdstuk 3 van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
betreffende toegankelijkheid worden nageleefd; 

• de voorwaarden gesteld in de adviezen van: 

• FOD Binnenlandse Zaken - veiligheidscommissie van 24 november 2020 

• PROXIMUS van 24 november 2020  

• HULPVERLENINGSZONE  CENTRUM (OOST-VLAANDEREN) van 22 november 2020 en het 
advies per mail van 6 februari 2021  

• Fluvius  van 3 februari 2021 

• Farys van 23 december 2020 

worden stipt nageleefd; 

• de archeologienota na te leven; 

• de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

• 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. 

Stedenbouwkundige last 

• het casco (wind- en waterdicht) oprichten van het nieuwe cultureel centrum/cultuurhuis met lokalen voor 

vzw Lichtpunt op de terreinen van de gemeente dit na sloping van de oude gebouwen waarin het cultureel 
centrum en vzw Lichtpunt gevestigd zijn; deze last dient uitgevoerd te worden uiterlijk samen met de 
voorlopige oplevering van de eerste handelzaak. Het cascogebouw dient te voldoen aan de Vlaremnormering 

zoals opgenomen bij huidige aanvraag voor wat betreft rubriek 32.1.1. en 32.2.2. 

• de aanleg van de gemeenschappelijke parking en omgevingsaanleg 

• plaatsen van de klantencabine voor de aanvoer van elektriciteit 

7.  

Aanvrager: Notarissen Noord 

Leegstraat 25a 
9960 Assenede 

Voorwerp: Splitsing onroerende goederen 

Ligging: Polderstraat 
2de Afd. Sie B nr. 430/w/3 

Intern nummer 335/21 



Uiterste adviesdatum 20/02/2021 

Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen bezwaar heeft tegen de 
verdeling van bovenvermelde gronden gezien op het te splitsen goed een hangar geplaatst werd zonder 

vergunning en waarvoor voor de regularisatievergunning een weigering werd afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen op 18 december 2020(OMV_2020134957) wegens het niet doorstaan van de 
watertoets; dat zolang de regularisatie of de waterhuishouding op dit perceel niet conform is, het voorliggende 

te splitsen perceel lot B1 en lot B2, in één eigendom dient te blijven bij perceel Polderstraat 90, kadastraal 
gekend als 2de afdeling sectie B 510/n/2 en niet afzonderlijk kan verkocht/vervreemd worden. 

 

PUNT III     KENNISGEVINGEN 

1. Mail van Woonwijzer van 8 februari 2021 betreffende meldpunt voor problematische situaties op vlak 
van wonen. 

2. Nota van VVSG van 3 februari 2021 betreffende stand zaken implementatie GAS voor beperkte 

snelheidsovertredingen (GAS 5). 

3. Verslag van de Raad van Bestuur van IDM van 27 januari 2021. 

4. Brief van de cultuurraad van 29 januari 2021 betreffende kandidaat stuurgroep voor realisatie van 10 
mondiale uitdagingen. 

5. Verslag van het overleg stuurgroep vaccinatiecentrum van 12 februari 2021. 


