
 

 

 
BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

  

Datum zitting 26 maart 2021 

Datum publicatie website: 20 april 2021 

1. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMERS ASSENEDESTEENWEG 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers voor 

het bouwen van 2 handelszaken en cultureel centrum ligging Assenedesteenweg  9060 Zelzate:  

o 117 : handelszaak 

o 119 : handelszaak 

o 121 : Cultureel centrum 

o 123  : vzw Lichtpunt 

2. BIBLIOTHEEK – UITSTEL EXPO KERMISAFFICHES  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de expo ‘Komt dat zien, Komt dat zien’ die van 5 

tot en met 25 april 2021 in de bibliotheek zou doorgaan, in overleg met Comeet, uit te stellen naar een latere 
datum in de zomer van 2021. 

3. BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nrs. 2021/88, 2021/89, 2021/93, 2021/94, 2021/96 

4. MOB - SCHOOLOMGEVINGEN CENTRUM - ASSENEDESTEENWEG EN VERKEERSCIRCULATIE CENTRUM 

De vaststellingen, problematiek, bevindingen en onderzoekspunten van deze doorlichting inzake Zelzate-

centrum worden overgemaakt aan de studieopdracht voor verkeersonderzoek naar aanleiding van de werken 

R4WO door de Werkvennootschap. De resultaten van dat verkeersonderzoek worden afgewacht alvorens 

beleidskeuzes te maken over de verkeersafwikkeling in Zelzate-centrum. 

Inzake de problematiek aan de Assenedesteenweg wordt bevestigd dat een duidelijk poorteffect ‘zone30’ zal 

worden ingericht kortbij het kruispunt Assenedesteenweg - R4. Tevens worden de resultaten van bovenstaand 

verkeersonderzoek afgewacht alvorens beleidskeuzes te maken over het parkeren en het wegbeeld rondom de 

schoolomgeving. 

5. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING XXX  

XXX, wordt met ingang van 19 maart 2021 tijdelijk aangesteld (24/24) tot kleuteronderwijzeres aan de 

gemeentelijke basisschool “De Krekel”, in vervanging van XXX, afwezig wegens ziekte (24/24). 

XXX zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

6. PERSONEEL – ICT – AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS (38/38) STATUTAIR CONSULENT ICT NIVEAU 
B4-B5 VIA EXTERNE MOBILITEIT – GOEDKEURING KANDIDATEN 

De volgende en enige kandidaat wordt toegelaten tot de selectieprocedure voor de aanwerving van een voltijds 

statutair consulent ICT - niveau B4-B5 via externe personeelsmobiliteit: 

Naam Adres Woonplaats 

XXX   

De weerhouden kandidaat zal uitgenodigd worden tot deelname aan de selectieprocedure voor de aanwerving 
van een voltijds statutair consulent ICT - niveau B4-B5 die bestaat uit een gestructureerd interview. 

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



7. PERSONEEL – OPENSTELLEN VAN 6  FUNCTIES ALS  VOLTIJDS JOBSTUDENT BIJ DE TECHNISCHE 
DIENST 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om over te gaan tot de openstelling van 6 functies als 

voltijds jobstudent bij de gemeentelijke technische dienst voor de volgende periodes: 

o 2 voltijdse jobstudenten voor de periode van 1 juli 2021 tot 14 juli 2021 

o 2 voltijdse jobstudenten voor de periode van 15 juli 2021 tot 30 juli 2021  

o 2 voltijdse jobstudenten voor de periode van 2 augustus 2021 tot 13 augustus 2021 

De vacature zal intern worden bekendgemaakt, via de gemeentelijke/OCMW website en de gemeentelijke 
facebookpagina. 

De selectie zal bestaan uit een interview op basis van het ingevulde sollicitatieformulier door een 
selectiecommissie die samengesteld is als volgt: de wnd. algemeen directeur en het diensthoofd van de dienst 

of de ploegbaas waar de student zal worden tewerkgesteld. 

Er zal een wervingsreserve aangelegd worden voor het geval er jobstudenten zouden afhaken of als er behoefte 

is aan bijkomende jobstudenten. 

De tewerkstelling gebeurt voor maximum 2 weken (10 arbeidsdagen) in de weddenschaal E1 – trap 0, 

bijkomend krijgt de student maaltijdcheques en een fietsvergoeding. 

Op het loon is enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71 % voor de werknemer en 5,43 % voor de werkgever van 
toepassing gezien het vakantiewerk betreft. Met de student zal een schriftelijke overeenkomst voor 
tewerkstelling van studenten worden afgesloten. 

De personeelsdienst en financieel directeur worden op de hoogte gesteld van deze beslissing. 

8. PERSONEEL - OPENSTELLING EN AANSTELLING VIA DE LOPENDE WERVINGSRESERVE VAN: 

‒ EEN TIJDELIJK DEELTIJDS (20/38) TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK NIVEAU E1-E3 

‒ EEN DEELTIJDS (20/38) TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK NIVEAU E1-E3 VOOR ONBEPAALDE 

DUUR  

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de openstelling van een tijdelijke functie als deeltijds 

(20/38) technisch beambte schoonmaak niveau E1-E3 bij de sportdienst voor de periode van 6 april 2021 tot en 
met 30 april 2021 via de gemeenschappelijke wervingsreserve voor gemeente en OCMW voor betrekkingen van 

technisch beambte schoonmaak/logistiek op niveau E1-E3.  

‒ XXX, wordt aangesteld als tijdelijk deeltijds (20/38) technisch beambte schoonmaak niveau E1-E3 bij de 

sportdienst voor de periode van 6 april 2021 tot en met 30 april 2021.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de openstelling van een functie als deeltijds (20/38) 

technisch beambte schoonmaak niveau E1-E3 bij de sportdienst voor onbepaalde duur vanaf 1 mei 2021 via de 
gemeenschappelijke wervingsreserve voor gemeente en OCMW voor betrekkingen van technisch beambte 

schoonmaak/logistiek op niveau E1-E3.  

‒ XXX, wordt aangesteld als deeltijds (20/38) technisch beambte schoonmaak niveau E1-E3 bij de 
sportdienst voor onbepaalde duur vanaf 1 mei 2021. 

Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

De tijdelijk aangestelde personeelsleden in een vervangingscontract behouden hun plaats op de 

gemeenschappelijke wervingsreserve voor gemeente en OCMW voor betrekkingen van technisch beambte 
schoonmaak/logistiek op niveau E1-E3 in zowel contractueel en als in statutair dienstverband voor de duur van 
2 jaar:  

 Naam Adres Woonplaats 

1.     

2.     

3.     

4.     

Deze wervingsreserve is geldig voor de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2022 en kan nadien nog 

verlengd worden. 



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

9. SAMENLEVINGSOPBOUW - TIJDELIJKE INRICHTING VERLOREN SNIPPERS GROEN IKV PROJECT 

'GEZOND WONEN IN DE DEBBAUTSHOEK' – PLAATSEN VAN DROOMBOMEN 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de tijdelijke inrichting verloren snippers groen 

i.k.v. project Gezond wonen in de Debbautshoek op volgende plaatsen: 

o Driehoek groen tussen de Tunnellaan en de Ellie Zwissiglaan  

o Stukje groen in de Tunnellaan richting Tweede Gidsenlaan  

o Driehoek groen aan de Omer de Bruyckerstraat  

o Hoogbouwplein  

10. AMBTENARENSPORTDAG  2021 – AANPASTE VERSIE  I.F.V. CORONAMAATREGELEN 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de deelname aan de jaarlijkse 

Ambtenarensportdag voor personeel, georganiseerd door de Meetjeslandse Burensportdienst, welke in de 

eigen gemeente of online zal doorgaan gedurende de hele maand juni 2021. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent 4 uur dienstvrijstelling verspreid over 4 keer 1 uur per 
week in de maand juni aan het personeel voor voltijds werkende personeelsleden en volgens verhouding voor 

deeltijds werkende personeelsleden. Personeelsleden die niet aan de digitale sportdag deelnemen krijgen geen 
dienstvrijstelling. En dit op voorwaarde dat het mogelijk is voor de personeelsdienst in samenwerking met de 
sportdienst om dit op te volgen en te verwerken. 

11. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – GOEDKEURING OPSTART MARKTCONSULTATIE VOOR DE 

DAKRENOVATIE ZWEMBAD EUROHAL 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opstart van de marktconsultatie door Farys 

voor de dakrenovatie van het zwembad Eurohal. 

12. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL – VASTLEGGEN REGELS VOOR PRIVÉZWEMLESGEVERS EN WIJZIGING 

OPENINGSUREN OP ZONDAGVOORMIDDAG 

Dit punt werd uitgesteld. 

13. ONDERZOEKSVRAGEN MOBILITEITSSTUDIE ZELZATE NAV OMVORMING R4 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met volgende onderzoeksvragen: 

ONDERZOEKSVRAGEN MOBILITEITSSTUDIE ZELZATE NAV DE OMVORMING VAN DE R4 

Het lokaal bestuur Zelzate wenst met dit onderzoek kennis te krijgen van wat de impact zal zijn op 
Zelzate naar aanleiding van de omvorming van de R4. Deze impact heeft verschillende facetten:  

‒ de lokale mobiliteit in Zelzate, zowel binnen de gemeente als de verkeersstromen vanuit Zelzate 
naar het hogere wegenneten en dit op de verschillende vervoersmodi  

‒ wat is de impact op de leefkwaliteit, luchtkwaliteit, fijn stofuitstoot…  

‒ Welke ingrepen zijn er nodig om de leefkwaliteit te behouden, zoniet te verbeteren 

‒ Welke verkeerstromen mogen worden verwacht in beide gemeentedelen (oost en west van het 

kanaal) wanneer het woongebied via de ontworpen knooppunten wordt ontsloten op het 
nieuwe wegennet of net ervan wordt afgekoppeld of wanneer er bijkomende aansluitingen 
zouden worden voorzien. 

‒ Welke invloed kan worden verwacht van de nieuwe wegencategorisering die wordt uitgetekend 

door de hogere overheid op de nieuwe R4WO en waarbij het lokale wegennet wordt geacht de 

lokale verkeersstroom op te vangen. Zijn er ideale ‘mobiliteitskamers’ vast te stellen?  

‒ Hoe robuust is de nieuw ontworpen R4WO om stremmingen (kort of langdurig) op de E34 / in 
Zelzate-tunnel op te vangen? Zijn er daarbij flessenhalzen te verwachten? 

‒ Welke invloed is er naar verkeersveiligheid en niet het minst in de meest kwetsbare buurten 

zoals de schoolomgevingen 

‒ Wat zijn de milderende maatregelen die noodzakelijk zijn om tot de gewenste verkeersstromen 
te komen binnen de gemeente en naar het hogere wegennet toe en dit voor alle type 
weggebruikers? 



Een oplijsting geven van straten binnen de wijken van Zelzate die zouden moeten opgenomen 
worden in de studie, is niet mogelijk gezien een impact op de éne plaats een effect kan geven op een 

soms onverwachte andere straat. De gemeente wenst de impact van de omvorming van de R4 op het 

volledige grondgebied te kennen. Het gebruik van micorsims heeft zijn nut bewezen in een het 

dossier Stoepe en daarom vraagt het bestuur om dit ook voor dit project toe te passen. 

Het voorstel tot onderzoeksvraag wordt overgemaakt aan (De Werkvennootschap) en (Stakeholder manager 

communicatie R4WO) van De Werkvennootschap. 

14. ADVIES OVER DE STARTNOTA VAN HET GEMEEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘WIJZIGING 
BPA RIEME’ 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaren of opmerkingen het voorontwerp van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘wijziging BPA Rieme’.  

Een afschrift van dit besluit wordt opgeladen in het digitaal uitwisselingsplatform DSI.  

15. TECHNISCHE DIENST: PROJECT 2021/729 – VERVANGEN GEBROKEN AFVOERBUIS SANITAIR 

GEMEENTEHUIS  - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Vervangen gebroken afvoerbuis sanitair gemeentehuis”. De 

raming bedraagt € 2.066,11 excl. btw of € 2.500,00 incl. 21% btw. 

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

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper. 

Deze opdracht wordt gegund aan Vermeersch Paul, F. Wittoucklaan 2 te 9060 Zelzate, tegen het nagerekende 

offertebedrag van € 1.990,08 excl. btw of € 2.408,00 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven 
in het budget 2021 artikel 6103001/020000. 

16. TECHNISCHE DIENST: PROJECT 2021/730 – VERVANGEN HOEK DAK GEMEENTEHUIS  - GOEDKEURING 

GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Vervangen hoek dak gemeentehuis”. De raming 
bedraagt € 1.500,00 incl. btw. 

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

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper. 

Deze opdracht wordt gegund aan Vermeersch Paul, F. Wittoucklaan 2 te 9060 Zelzate, tegen het nagerekende 

offertebedrag van € 1.064,46 excl. btw of € 1.288,00 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven 

in het budget van 2021 binnen artikel 6103001/020000. 

TOEGEVOEGD PUNT 1:  SLUITEN KLEUTERSCHOLEN DE KREKEL EN HET KREKELTJE NAV 
MAATREGELEN CORONA. 

Kleuterscholen De Krekel en Het Krekeltje sluiten voor de periode van 29 maart tot 2 april 2021, gelijklopend 
met de paaspauze zoals beslist door de Vlaamse regering om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken. 

TOEGEVOEGD PUNT 2: CULTUUR – NAAMGEVING CULTUURHUIS: VRAAG TOT VOORSTELLEN VANUIT 
CULTURELE RAAD EN HEEMKUNDIGE KRING 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de cultuurraad en aan de heemkundige kring drie 
tot vijf voorstellen te vragen voor een nieuwe naam voor het cultuurhuis. De voorgestelde namen dienen 
gemotiveerd te zijn en worden niet voorafgegaan door een afkorting zoals CC of COC. Vervolgens zullen deze 
namen voorgelegd worden aan de bevolking. De weerhouden voorstellen zullen vervolgens aan het college 

worden voorgelegd die een principieel voorstel voor de nieuwe naam aan de gemeenteraad zal voorleggen. 

 

 

 



PUNT II     OMGEVING 

1. 

Aanvrager: XXX  

Voorwerp: Plaatsen van een terrasoverkapping 

De aanvraag omvat: Stedenbouwkundige handelingen   

Ligging: Zonnebloemstraat 7, 9060 Zelzate,  

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021045956 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/563 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXX voor de in het meldingsdossier opgenomen 
stedenbouwkundige handelingen. 

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

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

2. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Regularisatie verbouwingen 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Kasteelstraat 77, 9060 Zelzate,  ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0336 D  3, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021016328 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/536 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/552 

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

ingediend door XXX inzake het regularisatie van verbouwingen, gelegen te Kasteelstraat 77, 9060 Zelzate 

Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0336 D  3  en 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 verbinding tussen de woning en de garage wordt uit de vergunning gesloten. 

• De garage mag geen woonfunctie krijgen. 

• de uitsprong op de rooilijn met gevelisolatie mag maximum 14 cm bedragen 

• De gevelisolatie moet doorgetrokken worden tot onder het trottoirpeil en er moet een boord van 

slagvast resistent materiaal voor de eerste 40cm worden aangebracht zodat schade aan de gevel bij 

werken worden voorkomen, het voetpad moet op kosten van de aanvrager heraangelegd worden. 

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

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

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 

machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

3. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Rozenlaan 6, 9060 Zelzate,  ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0320 E  4, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021036051 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/554 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/570 



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

ingediend door XXX inzake het schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding, gelegen te Rozenlaan 

6, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0320 E  4  een Vergunning af te leveren. 

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

1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van 

die handelingen, te melden via het omgevingsloket. 

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

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

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen 

plantvakken, aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner 
laste te nemen. 

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

3. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Slopen van bestaande gebouwen en oprichten van twee 

meergezinswoningen + handelsruimte 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Grote Markt 11A,, 
Grote Markt 11,, 

ZELZATE 2 AFD, sectie B, ZELZATE 2 AFD, sectie B, ZELZATE 2 AFD, 

sectie B, 0636 G,0631 G,0636 F, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020178993 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/515 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/531 

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

ingediend door XXX, inzake het slopen van bestaande gebouwen en oprichten van twee meergezinswoningen + 

handelsruimte, gelegen te Grote Markt 11A, Grote Markt 11, Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 

0636 G ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0631 G, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0636 F,  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:  

• Het advies van de brandweer dienst strikt te worden nageleefd. 

• Elke woonentiteit moet blijvend beschikken over een toegankelijke parkeerplaats op eigen terrein. De 

parkeerplaatsen mogen niet vervreemd worden, los van de woonentiteiten. 

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. 

Aanvrager en/of exploitant Batoka, Polderstraat 90, 9060 Zelzate 

Voorwerp: Regularisatie hangar 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Polderstraat 90, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0417 B,0510 N  2,0430 W  3,0509 D,0993 X  
2,0430 K  3,0508 A,0411 C  2, 



Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021010328 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/524 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/540 

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

ingediend door BATOKA, Polderstraat 90, 9060 Zelzate inzake het regularisatie hangar, gelegen te Polderstraat 

90, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0417 B, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0510 N  2, 

ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0430 W  3, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0509 D, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0993 X  2, 

ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0430 K  3, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0508 A, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0411 C  2, een 

weigering af te leveren. 

6. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Wachtebekestraat 19, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 2 AFD, sectie C,  

0226 T  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021047072 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/564 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/580 

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

ingediend door XXX inzake het Schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding, gelegen te 

Wachtebekestraat 19, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0226 T  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 dient te worden afgewerkt op een esthetisch verantwoorde manier 

• Voor het uitvoeren van de werken zal een inname openbaar domein moeten worden aangevraagd via 

tijdelijke_inname@zelzate.be 

Meer info op https://www.zelzate.be/nl/mobiliteit/tijdelijke-inname-openbaar-domein 

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. 

7. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Bouwen van een tuinhuis 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Beukenstraat 20, 9060 Zelzate,  ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0474 D, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021012618 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/529 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/545 

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

ingediend door XXX inzake het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Beukenstraat 20, 9060 Zelzate, Kadastraal 

gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0474 D,  een Vergunning af te leveren. 

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



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

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

• alle te slopen constructies dienen afgebroken te worden minstens tot op het peil van de straat; 

• alle afbraakmaterialen en puin dienen onmiddellijk van het terrein afgevoerd te worden; 

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

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

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 

machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
8. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Plaatsen van een terrasoverkapping 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Zonnebloemstraat 25, 9060 Zelzate 

ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0109 B  2,0109 L, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021014715 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/532 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/548 

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

ingediend door XXX inzake het plaatsen van een terrasoverkapping, gelegen te Zonnebloemstraat 25, 9060 

Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0109 B  2, ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0109 L 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 terrasoverkapping mag niet over de terrasmuur komen. 

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. 

9. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Wijzigen van de voorgevel 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Heidelaan 46, 9060 Zelzate,  ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0406 B  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021045309 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/562 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/578 

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 Heidelaan 46, 9060 Zelzate Kadastraal 

gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0406 B  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 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. 

10. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: isoleren van voorgevel en aanbrengen van crepi 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Zandstraat 4, 9060 Zelzate, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0952 P, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021047411 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/565 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/581 

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

ingediend door XXX inzake het isoleren van voorgevel en aanbrengen van crepi, gelegen te Zandstraat 4, 9060 

Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0952 P  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 dient te worden afgewerkt op een esthetisch verantwoorde manier 

• Voor het uitvoeren van de werken zal een inname openbaar domein moeten worden aangevraagd via 

tijdelijke_inname@zelzate.be 

Meer info op https://www.zelzate.be/nl/mobiliteit/tijdelijke-inname-openbaar-domein 

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. 

11. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Bouwen van een aanbouw 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Polderstraat 23, 9060 Zelzate, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0545 D  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021020591 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/542 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/558 

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

ingediend door XXX inzake het bouwen van een aanbouw, gelegen te Polderstraat 23, 9060 Zelzate Kadastraal 

gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0545 D  2  een vergunning af te leveren. 

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

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

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



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

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen 

plantvakken, aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner 

laste te nemen. 

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

 

PUNT III     KENNISGEVINGEN 

1. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 5 maart betreffende GAS-boete van 150 euro aan XXX wegens 

winkeldiefstal 

2. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 5 maart betreffende GAS-boete van 100 euro aan XXX wegens 

private inname openbaar domein zonder vergunning 

3. Brief van Farys d.d. 9 maart 2021 betreffende definitieve afrekening S-divisie jaar 2020 

4. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 11 maart 2021 betreffende toelaten van speedpedelecs op 
fietssnelwegen  

5. Verslag van de Raad van Bestuur van IDM van 24 februari 2021 

6. Verslag van de werkgroep personeel vaccinatiecentrum van 12 maart 2021 

7. Verslag van de stuurgroep vaccinatiecentrum van 12 maart 2021  

8. Verslag van de werkgroep personeel vaccinatiecentrum van 15 maart 2021 


