
 

 

 
BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

  

Datum zitting 19 maart 2021 

Datum publicatie website: 1 april 2021 

 
PUNT I     BESLISSINGEN  

1. AGENDA GEMEENTERAAD VAN 29 MAART 2021  

I. OPENBARE ZITTING 

1. Financiële rapportering inzake vaccinatiecentrum “De Hoge Wal”  

2. Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester van 19 maart 2021 houdende organisatie 
van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 29 maart 2021 via 

videoconferentie  

3. Goedkeuren notulen van de gemeenteraad van 22 februari 2021 

4. Kennisname naamsverandering sp.a naar VOORUIT 

5. Kennisname van de verkozen verklaring van de heer Manuel Rufo Molero als effectief lid van de 

politieraad  

6. Kennisname van de locaties en de definiëring van het Vervoer op Maat, het hoppin-punt en de 

Openbaar Vervoertaxi’s zoals vastgesteld door de Vervoerregio 

7. Goedkeuren van de aanpassing aan het aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021 om positief te reageren 
op het verzoekschrift om zone30 in te voeren over het volledige gemeentelijk deel van de 

Assenedesteenweg 

8. Goedkeuren van de aanpassing aan het aanvullend reglement op de politie over het 
wegverkeer inzake zone 30, gele lijnen en rechtzettingen geschiedenis in de Stationsstraat 

9. Goedkeuren van de aanpassing aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn 

10. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst inzake gemeenschapsinfrastructuur  

11. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de voorwaarden en duur van de 

terbeschikkingstelling van de noodambtenaar/preventieadviseur tussen het gemeentebestuur 

van Assenede en het gemeentebestuur van Zelzate 

12. Goedkeuren van het jaarverslag van de Interlokale Vereniging Burensportdienst  

13. Zaak van de wegen omgevingsvergunning (OMV_2020175352) bouwen van een brug 

Stoepestraat en Verbindginsweg naar R4 

14. Subregionaal Netwerk Gentse Kanaalzone - Aanduiding vertegenwoordigers in het 

Subregionaal Overlegorgaan (SRO) 

15. Goedkeuren van de gewijzigde samenstelling van het MAT-team. 

16. Kennisgevingen 

2. VOORSTEL TOT WIJZIGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD EN DE 

OCMW-RAAD 



Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijziging zoals in het 
overwegende gedeelte aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad.  

Deze aanpassing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting. 

3. GOEDKEURING AGENDA EN ALLE AFZONDERLIJKE PUNTEN VAN DE AGENDA VAN DE GEWONE 

ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING VAN DE CVBA ZEFIER VAN 10 JUNI 2021 

Het college van burgemeester en schepenen hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, 

zijn goedkeuring aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene 
vergadering van de cvba Zefier van 10 juni 2021, zijnde 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020; 

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020; 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting); 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;  

5.  Statutaire benoemingen. 

4. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

Worden ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt:  

- XXX vroeger ingeschreven op het adres Kanaalstraat 10/0103 te Zelzate; 
- XXX vroeger ingeschreven op het adres Elie Zwissiglaan te Zelzate; 
- XXX vroeger ingeschreven op het adres Cesenaticolaan 26/0201 te Zelzate; 

Worden ambtshalve uit het vreemdelingenregister geschrapt: 

- XXX vroeger  ingeschreven op het adres Groenplein 1/0102 te Zelzate. 

- XXX vroeger ingeschreven op het adres Groenplein 1/0001 te Zelzate. 

- XXX vroeger ingeschreven op het adres Groenplein 1/0001 te Zelzate. 
- XXX vroeger ingeschreven op het adres Groenplein 1/0001 te Zelzate. 

- XXX vroeger ingeschreven op het adres Groenplein 1/0001 te Zelzate. 

- XXX vroeger ingeschreven op het adres Groenstraat 85/0101 te Zelzate. 

5. AANPASSEN DATAGEBRUIKERSOVEREENKOMST GOPRESS - PRINCIPEBESLISSING 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de ondertekening van de 

Datagebruikersovereenkomst tussen de gemeente Zelzate en Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 

Brussel. 

De Datagebruikersovereenkomst zal ter goedkeuring worden voorgelegd op de gemeenteraad. 

6. BIBLIOTHEEK/CULTUUR – ERFGOEDDAG  

Het college van burgemeester en schepenen gaat, mits de coronamaatregelen het toelaten, akkoord met de 

organisatie van Erfgoeddag in het weekend van 24 en 25 april 2021. 

7. EVENEMENT “ONLINE BINGO” VAN BUURTCOMITE DEBBAUTSHOEKSTRAAT – 11 APRIL 2021 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het evenement “Online Bingo”, 

georganiseerd door Buurtcomité Debbautshoekstraat op 11 april 2021 te 9060 Zelzate.  

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

8. TOELATING TOT TIJDELIJKE TERRASUITBREIDING HORECAZAKEN DOOR INNAME VAN HET OPENBAAR 
DOMEIN NAAR AANLEIDING VAN CORONACRISIS 

Het college van burgemeester en schepenen geeft, indien de coronamaatregelen het toestaan, toelating tot 
tijdelijke terrasuitbreiding aan de horeca uitbaters gelegen op de Grote Markt mits naleving van de volgende 
bepalingen: 

− de terrasuitbreiding is mogelijk over de gevelbreedte van de respectievelijke horecazaak, maar enkel op de 
laad- en loszone waarbij een minimum doorgang van 3 meter dient te worden gevrijwaard voor de 
hulpdiensten en voor de voetgangers en fietsers; 

− op de terrasuitbreiding zijn vaste constructies verboden en het gebruik van mobiele constructies dient tot 

een minimum te worden beperkt; 



− de maximale toegelaten snelheid is 20 km/uur; 

− op momenten waarop de horecazaak niet geopend is, dient het terrasmeubilair zoals tafels en stoelen dat 

gebruikt wordt voor de terrasuitbreiding verwijderd te worden; 

− de terrasuitbreiding wordt in overleg met de technische dienst en de hulpdiensten bepaald; 

− laden en lossen door leveranciers van winkels/horecazaken kan gebeuren op de parkeerplaatsen op het 
marktplein indien als gevolg van de tijdelijke terrasuitbreiding de laad- en loszone in toepassing van artikel 

6.3.1 en 6.3.2 op het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer niet kan worden gebruikt. 

Voor terrasuitbreiding voor de horecazaken die niet gelegen zijn op de Grote Markt wordt aan de horeca 
uitbater toelating gegeven mits naleving van de volgende bepalingen: 

− op de terrasuitbreiding zijn vaste constructies verboden en het gebruik van mobiele constructies dient tot 

een minimum te worden beperkt; 

− op momenten waarop de horecazaak niet geopend is, dient het terrasmeubilair zoals tafels en stoelen dat 

gebruikt wordt voor de terrasuitbreiding verwijderd te worden; 

− de terrasuitbreiding wordt in overleg met de technische dienst en de hulpdiensten bepaald. 

Alle voormelde bepalingen en maatregelen gelden met ingang van 1 mei 2021 en zullen zolang de specifieke 

maatregelen en richtlijnen inzake de bestrijding van de verspreiding van het corona-virus van toepassing zijn. 

Gedurende die periode wordt de verkeersbebording waar nodig aangepast. 

9. BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nr. 2021/85, 2021/86, 2021/87, 2021/88 en 2021/89. 

10. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP DE 

TWEEDE VERBLIJVEN AANSLAGJAAR 2020 – 2DE SEMESTER  

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− Algemene gemeentebelasting op de tweede verblijven aanslagjaar 2020 – 2de   semester – voor een bedrag 

van 13.221,00  euro en 26 artikels. 

11. KENNISNAME VAN HET RAPPORT VAN 8 MAART 2021 BETREFFENDE DE FINANCIËN VAN HET 

VACCINATIECENTRUM HOGE WAL 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport van 8 maart 2021 betreffende de 
financiën van het vaccinatiecentrum Hoge Wal, opgemaakt door de financieel directeur van Evergem. 

De rapportering wordt ter kennisname geagendeerd op de eerstkomende gemeenteraad. 

12. MILIEU - AANVRAAG TOELAGE ASBESTPLATENZAK 

Het college van burgemeester en schepenen beslist bovenstaande subsidiebedragen uit te betalen onder 

artikelnummer 6491000/034900 van 2021. 

Aan de financiële dienst zal opdracht worden gegeven om tot uitbetaling over te gaan. 

13. MOB - SPEELSTRATEN – VRAAG OM INRICHTEN VAN EEN SPEELSTRAAT IN HENDRIK VAN DER 

SYPESTRAAT 

Het college van burgemeester en schepenen wenst de visie voor de speelstraten op het grondgebeid verder te 
onderzoeken. De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om dit te onderzoeken en uit te werken.  

14. A. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING XXX  

XXX wordt met ingang van 15 maart 2021 tijdelijk aangesteld (10/24) tot kleuteronderwijzeres aan de 
gemeentelijke basisschool “De Krekel”, in vervanging van mevrouw XXX, afwezig wegens ziekte (7/24) en voor 

de extra uren zomerklasje (3/24). 

XXX zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

14. B. INSCHAKELING BIJKOMENDE VRIJWILLIGER VOOR MIDDAGTOEZICHT OP DE 
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL. 



Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om onderstaand persoon als 
vrijwilliger/middagtoezichter vanaf 22 maart 2021 in te schakelen en te vergoeden via een onkostenvergoeding 

van 9,5 euro per dag: 

▪ XXX 

Dit wordt vastgelegd in een afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de vrijwilliger. 

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

basisschool en de personeelsdienst. 

15. PERSONEEL – ICT – AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS (38/38) STATUTAIR CONSULENT ICT NIVEAU B4-
B5 VIA EXTERNE MOBILITEIT – VASTSTELLING WIJZIGING SELECTIECOMMISSIE 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de wijziging van de samenstelling van de 

selectiecommissie voor de aanwerving van een voltijds statutair consulent ICT - niveau B4-B5 via externe 
personeelsmobiliteit als volgt: 
Voorzitter: 

− XXX, waarnemend algemeen directeur lokaal bestuur Zelzate 

Leden: 

− XXX, diensthoofd ICT van stad Oudenaarde 

− XXX, algemeen directeur lokaal bestuur Assenede 

− XXX, selectiedeskundige A&S Solutions 
Reserve lid: 

− XXX, selectiedeskundige A&S Solutions 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst, het lokaal bestuur Assenede en de 

financieel directeur. 

16. KIJK IK FIETS – AANPASSINGEN I.F.V. CORONAMAATREGELEN 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een les ‘Kijk ik fiets’ van Sportwerk Vlaanderen te 

organiseren op 24 april 2021 in aangepaste versie i.f.v. de coronamaatregelen, nl. 9 deelnemers en 1 lesgever en 

buiten i.p.v. binnen. 

De kostprijs per persoon blijft behouden op 15 euro en de gemeente legt het verschil van 10 euro/persoon bij. 

17. FLUVIUS – WIJZIGING AANSLUITING ELEKTRICITEIT IN DE KEYSERSTRAAT 5 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitvoering van werken (aansluiting van 

elektriciteit voor de nieuwe containers van de hondenschool) door Fluvius, voormeld, volgens prijsofferte met 
nummer 7000205337 De Keyserstraat 5; de totale opdracht wordt geraamd op 1.443,22 euro incl. btw. 

De uitgave wordt toegerekend op AR 6640000 BI 067000 binnen enveloppe IP4.2 subproject 9 van het budget 
2021. 

18. AANVRAAG INFRABEL VERVANGEN HAAG TWEEDE GIDSENLAAN 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring aan Infrabel om de bestaande haag te 
verwijderen en vervangen op kosten van Infrabel. 

19. AANVRAAG STANDPLAATS VOOR FOODTRUCK XXX  

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring voor een standplaats aan XXXom een 
standplaats te bekomen voor diens foodtruck op zijn oprit voorlopig gedurende 4 weken voor de verkoop van 

hamburgers, ribben, kippenvleugels en frietjes - ENKEL AFHAAL. 

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. 

De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

20. WEKELIJKSE MARKT – STOPZETTING ABONNEMENT XXX 

Goedkeuring wordt verleend aan de stopzetting van het abonnement van XXX (verkoop textiel) op de 
wekelijkse markt met ingang van 1 april 2021. 

Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1 wordt de vrijgekomen standplaats openverklaard.  

In toepassing van artikel 5.1. van het reglement i.v.m. ambulante activiteiten wordt de vrijgekomen plaats 

bekendgemaakt door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en via de website. 



Kandidaturen voor deze plaats kunnen schriftelijk ingediend worden tegen ontvangstbewijs. 

21. TECHNISCHE DIENST: VRAAG VAN EIGENAAR WONING GELEGEN TE ROZENLAAN 10 OM GROENZONE 

TUSSEN VOETPAD EN RIJWAG TE VERHARDEN  

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de strook te verharden met grasdallen. De 
werken zullen door de gemeente uitgevoerd worden, kosten zullen door de aanvrager worden betaald. 

 

PUNT II     OMGEVING 

KENNISNAME 

1. 

Aanvrager en/of exploitant BVBA SANEL RECYCLING, Nieuwendorpe 53, 9900 Eeklo 

Voorwerp: opslag mengpuin en mobiele breekinstallatie 

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

Ligging: Assenedesteenweg 117-125, 9060 Zelzate Assenedesteenweg 123, 

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 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021039327 

Gemeentelijk 

dossiernummer 

O/2021/559 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/575 

Uiterste beslissingsdatum: 24-03-2021 

Behandelaar: Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Vergunningverlenende 

overheid: 

Zelzate 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend BVBA SANEL RECYCLING, Nieuwendorpe 53, 9900 Eeklo voor 

de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20210304-0008, zijnde 
opslag mengpuin en mobiele breekinstallatie, gelegen Assenedesteenweg 117-125, 9060 Zelzate 

Assenedesteenweg 123, 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 

De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 2.2.2.h) 5000 ton Mobiel breken van inerte afvalstoffen: te breken mengpuin tot 
kaliber 0/40 mm, dat voor 100% ter plaatse zal herbruikt 
worden.  

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:  

- De breekwerken mogen enkel op weekdagen en tussen 07u30 en 17u30 plaatsvinden 

- Het puin moet bevochtigd worden met het sproeisysteem van de mobiele breker 
- Er mag geen puin van buitenaf aangevoerd worden 
- Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de nodige toelatingen of een erkenningen 

- De locatie van de breekinstallatie wordt zo gekozen dat er minimale geluidsemissies zijn naar de 
onmiddellijke omgeving 

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

- De nodige maatregelen moet genomen worden om geluidoverlast van de compressor of andere installaties 
te hebben (bvb. inkapselen) en dit volgens de Best Beschikbare Technieken. 

- De werken mogen maar starten na het verlopen van de beroepsperiode van de basisvergunning 
OMV_2020123612 

- 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  

• Doelmatige gebruik van energie;  

• 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 

NV Société nationale de Transport par Canalisations - Nationale 

Maatschappij der Pi, Bischoffheimlaan 11, 1000 Brussel 

Voorwerp: NMP omlegging stikstofleiding ND300 thv knooppunt O4bis 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

Ligging: Pres. J.F. Kennedylaan zn, 9060 zelzate, 

 GENT 14 AFD, sectie H, ZELZATE 2 AFD, sectie F, ZELZATE 2 AFD, sectie F, 
GENT 14 AFD, sectie H, GENT 14 AFD, sectie H, GENT 14 AFD, sectie B, 

ZELZATE 2 AFD, sectie F, ZELZATE 2 AFD, sectie F, GENT 14 AFD, sectie H, 
GENT 14 AFD, sectie H, WACHTEBEKE 1 AFD, sectie A,  
0919 D,0916 E,0912 G,0915 S,0915 Y,0292 H  2,0912 2,0915 G,0915 A2,0917 
N,0912 M, 

Dossiernummer 
Omgevingsloket: 

OMV_2020159146 

Gemeentelijk 

dossiernummer 

O/2021/533 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/549 

Uiterste 

beslissingsdatum: 

19/03/2021  

Behandelaar: Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Vergunning 

Verlenende overheid: 

Departement Omgeving 

https://navigator.emis.vito.be/
http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/549


De aanvraag ingediend door Société nationale de Transport par Canalisations - Nationale Maatschappij der Pi, 
Bischoffheimlaan 11, 1000 Brussel. inzake het NMP omlegging stikstofleiding ND300 thv knooppunt O4bis, 

gelegen te Pres. J.F. Kennedylaan zn, 9060 zelzate 

Kadastraal gekend als GENT 14 AFD, sectie H, 0919 D, ZELZATE 2 AFD, sectie F, 0916 E, ZELZATE 2 AFD, sectie F, 

0912 G, GENT 14 AFD, sectie H, 0915 S, GENT 14 AFD, sectie H, 0915 Y, GENT 14 AFD, sectie B, 0292 H  2, ZELZATE 
2 AFD, sectie F, 0912 2, ZELZATE 2 AFD, sectie F, 0915 G, GENT 14 AFD, sectie H, 0915 A2, GENT 14 AFD, sectie H, 

0917 N, WACHTEBEKE 1 AFD, sectie A, 0912 M 
wordt bijgevolg Voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

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

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 53.2.1°b) 798 M3/DAG Bemaling t.b.v. de aanleg van een ND300 
stikstofleiding  

2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:  

Milieu 

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 

Er moet gebruik gemaakt worden van een geluidsgedempte en niet vervuilende pomp/generator. 

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/ 

Stedenbouw: 

• Het Advies van Air Liquide dient te worden ingewonnen alvorens van start te gaan met de werken 

• De toegankelijkheid tot het JFK-hotel dient gedurende de werken steeds te worden gegarandeerd. 

2. 

Aanvrager en/of 

exploitant 

NV Société nationale de Transport par Canalisations - Nationale 
Maatschappij der Pi, Bischoffheimlaan 11, 1000 Brussel 

Voorwerp: NMP omlegging stikstofleiding ND300 thv knooppunt O4bis 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

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


Ligging: Pres. J.F. Kennedylaan zn, 9060 zelzate, 

 GENT 14 AFD, sectie H, ZELZATE 2 AFD, sectie F, ZELZATE 2 AFD, sectie F, 
GENT 14 AFD, sectie H, GENT 14 AFD, sectie H, GENT 14 AFD, sectie B, 
ZELZATE 2 AFD, sectie F, ZELZATE 2 AFD, sectie F, GENT 14 AFD, sectie H, 

GENT 14 AFD, sectie H, WACHTEBEKE 1 AFD, sectie A,  
0919 D,0916 E,0912 G,0915 S,0915 Y,0292 H  2,0912 2,0915 G,0915 A2,0917 

N,0912 M, 

Dossiernummer 
Omgevingsloket: 

OMV_2020159146 

Gemeentelijk 
dossiernummer 

O/2021/533 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/549 

Uiterste 

beslissingsdatum: 

 

Behandelaar: Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Vergunning 

Verlenende overheid: 

Departement Omgeving 

Het college wenst zich te verontschuldigen voor de gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC)  

betreffende de omgevingsvergunning aangevraagd door NV Société nationale de Transport par Canalisations - 
Nationale Maatschappij der Pi, Bischoffheimlaan 11, 1000 Brussel. 

Het secretariaat van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) zal hiervan op de hoogte 

gebracht worden. 

 

PUNT III     KENNISGEVINGEN 

1. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen van 26 februari 2021 betreffende geldboete van 100 euro aan 
XXX wegens sluikstorten. 

2. Verslag van de kerngroep vaccinatiecentrum Hoge Wal van 5 maart 2021. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 Dagtekening als boven, 

In opdracht: 

De wnd. algemeen directeur,    De burgemeester-voorzitter 

http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/549

