
 

 

 
BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

  

Datum zitting 2 april 2021 

Datum publicatie website: 21 april 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. 19 maart 2021. 

2. AANDEELHOUDERSSTRATEGIE NORTH SEA PORT – PRINCIPEBESLISSING 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel in te stemmen met de definitieve versie van het 
concept aandeelhoudersstrategie North Sea Port. 

Deze voorliggende definitieve versie zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

3. GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST/ HET ADDENDUM, AFGESLOTEN MET HET 
AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID HOUDENDE HET OPNEMEN VAN COMPLEMENTAIRE 
ENGAGEMENTEN IN HET KADER VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 19 MAART 2021 

TOT TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE CONTACT- EN 

BRONOPSPORING TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE VERSTERKEN  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 
maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter 

bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

Het college van burgemeester en schepen neemt kennis van het voorgelegde addendum en keurt dit 

principieel goed. 

Dit besluit wordt voorgelegd aan de eerstkomende gemeenteraad. 

4. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

Worden ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt:  

- XXX vroeger ingeschreven op het adres Hoogbouwplein 16/0101 te Zelzate. 
- XXX vroeger ingeschreven op het adres Blende 9 te Zelzate. 
- XXX vroeger ingeschreven op het adres Pierets-De Colvenaerplein 22 te Zelzate. 

- XXX vroeger ingeschreven op het adres Pierets-De Colvenaeplein 22 te Zelzate. 

- XXX vroeger ingeschreven op het referentieadres Kleine Landeigendomlaan 2/A te Zelzate. 

Worden ambtshalve uit het vreemdelingenregister geschrapt: 

- XXX vroeger ingeschreven op het adres Leegstraat 30/0001 te Zelzate. 

5. BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nrs. 2021/100 en 2021/102 

6. AANPASSING BELASTINGREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN HET GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN 

TOT UITOEFENING VAN EEN COMMERCIËLE ACTIVITEIT VOOR AANSLAGJAAR 2021 N.A.V. 
CORONACRISIS – PRINCIPIËLE GOEDKEURING 

In artikel 4 van het besluit van 30 december 2019 en zijn latere wijziging van 25 mei 2020 van de gemeenteraad 
tot hernieuwing en aanpassing van de belasting op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein tot 

uitoefening van een commerciële activiteit, wordt een derde paragraaf ingevoegd: “§3. Het tarief a, b en c in §1 
wordt voor het aanslagjaar 2021 proportioneel verminderd met 50%”. Het gaat enkel over tarieven voor 



terrassen in 2021. De tarieven voor de andere aanslagjaren wijzigen niet. Hierdoor worden de tarieven voor 
2021 bepaald op onderstaande bedragen: 

 Aanslagjaar 2021 

a)Voor gesloten terrassen (per m² per jaar) 32,10 EUR 

b)Voor overbouwde en open terrassen voor locaties op de Grote Markt en/of 
het Pierets- De Colvenaerplein (per m² per jaar) 

9,25 EUR 

c)Voor overbouwde en open terrassen voor andere locaties in Zelzate (per m² 

per jaar) 

4,90 EUR 

In artikel 7 van het besluit van 30 december 2019 en zijn latere wijziging van 25 mei 2020 van de gemeenteraad 
tot hernieuwing en aanpassing van de belasting op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein tot 

uitoefening van een commerciële activiteit, wordt een derde paragraaf ingevoegd: “§3. Het onder artikel 4 punt 
b en c voorziene gebruik van het openbaar domein is uitzonderlijk vrijgesteld van belasting tijdens een periode 

en op een plaats die het college van burgemeester en schepenen aanduidt;  

Het college van burgemeester en schepenen keurt voormelde aanpassing aan het belastingreglement op het 
gebruik van het gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van een commerciële activiteit principieel goed. 

Deze aanpassing aan het belastingreglement op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein tot 

uitoefening van een commerciële activiteit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

7. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP DE 
BEDRIJVEN 2020 

Dit punt werd uitgesteld. 

8. MOB - TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENT INZAKE BIJKOMEND ÉÉNRICHTINGSVERKEER OP WESTKADE EN 

OOSTKADE IN FUNCTIE VAN VERKEERSCIRCULATIE ROND HET BUSSTATION - PROEFOPSTELLING 

Onderstaande verkeermaatregelen worden per PROEFOPSTELLING ingevoerd. Ze worden permanent 
opgevolgd inzake correcte plaatsing. De proefopstelling wordt opgesteld gedurende twee maanden en 

eventueel verlengd naar gelang de situatie en ervaringen. De proefopstelling start kort na de gepland 

asfalteringswerken in het verlengde van de Markstraat. 

In de Westkade wordt ÉÉNRICHTINGSVERKEER tussen het kruispunt met de Stationsstraat naar het kruispunt 

met de Groenstraat ingevoerd. 

Het openbaar vervoer van De Lijn en de hulpdiensten worden toegelaten om in tweerichtingsverkeer te blijven 

rijden. 

Deze maatregel zal worden aangekondigd door het plaatsen van: 

- Verkeerbord C1 + onderbord M3 + onderbord ‘uitgezonderd bussen De Lijn en hulpdiensten’ in de 

Westkade aan het kruispunt Westkade met de verbindingsweg Franz Wittoucklaan - Groenstraat; 
- Verkeersbord F19 + onderbord M5 + onderbord ‘uitgezonderd bussen De Lijn en hulpdiensten’ in de 

Westkade aan het kruispunt Westkade met de Stationsstraat; 

In de Oostkade wordt ÉÉNRICHTINGSVERKEER tussen het kruispunt met de Franz Wittoucklaan naar het 
kruispunt met de Marktstraat ingevoerd.  

Deze maatregel zal worden aangekondigd door het plaatsen van: 

- Verkeerbord C1 + onderbord M3 in de Oostkade aan het kruispunt Oostkade met de Marktstraat; 
- Verkeersbord F19 + onderbord M5  in de Oostkade aan het kruispunt Oostkade met de Franz 

Wittoucklaan; 
- Verkeerbord C1 + onderbord M3 in de Oostkade aan het kruispunt Oostkade met de Kortestraat; 

- Verkeersbord F19 + onderbord M5  in de Oostkade aan het kruispunt Oostkade met de Kortestraat; 

- Verkeersbord D1f + onderbord M3 in de Kortestraat aan het kruispunt met de Oostkade; 

In de Oostkade vanaf de hoek met de Franz Wittoucklaan over een afstand van de volledige zijgevel van het 

gebouw Franz Wittoucklaan 38 wordt STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD ingevoerd.  

Deze maatregel zal worden aangekondigd door het plaatsen van verkeersborden E3 + begin-/einde-borden 

GXa-b. 

In de Oostkade aan de zijgevel van het gebouw Franz Wittoucklaan 38 (strijkcentrale) wordt het PARKEREN 
MET TIJDSBEPERKING opgeheven. 



Ter vervanging wordt op de eerste twee plaatsen van de parkeerhaven aan de sporthal/Eurohal parkeren met 
tijdsbeperking ingevoerd. 

Deze maatregel zal worden aangekondigd door het verwijderen van de borden E9 met tijdsbeperking aan de 

zijgevel (strijkcentrale) en ze te plaatsen aan de eerste twee plaatsen van de parkeerhaven. 

De SCHOOLBUSSEN voor de zwemlessen kunnen blijven gebruik maken van het parkeerverbod ‘laden-en-
lossen’ t.h.v. Oostkade 2 (‘Kameleon/De Sprong’). 

De leerlingen kunnen gebruik blijven maken van het zebrapad t.h.v. Oostkade 24 (‘Kameleon/De Sprong’). 

Het verkeer komende van de omgeving Sint-Jan Baptist - Zelzate-Zuid - ArcelorMittal wordt GEWAARSCHUWD 
van deze verkeersmaatregelen door het plaatsen van werfborden ‘Opgelet - gewijzigde verkeerssituatie’ in de 

Westkade aan het kruispunt met de Suikerkaai en in de Westkade aan het kruispunt met de Groenstraat. 

De dienst Patrimonium krijgt opdracht om deze verkeersmaatregelen uit te voeren. 

Samen met de dienst communicatie wordt een communicatie gevoerd met de betrokken bevolking. 

De verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakt aan: 
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg;  
- de griffie van de politierechtbank; 
- de lokale politie;  

- de diensten van de Brandweerzone Centrum; 

- de diensten van Openbare Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen; 

- de dienst communicatie; 
- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

9. PERSONEEL –  

A) AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS (38/38) CONTRACTUEEL BOEKHOUDER NIVEAU B1-B3 – 

GOEDKEURING KANDIDAAT 

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

(38/38) contractueel boekhouder - niveau B1-B3 bij bevordering: 

Naam Adres Woonplaats 

XXX   

De weerhouden kandidaat zal uitgenodigd worden tot deelname aan de selectieprocedure. 

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

B) AANSTELLING VAN EEN CONTRACTUEEL ASSISTENT-DIENSTHOOFD TECHNISCHE DIENST OP 
NIVEAU C4-C5 VOOR ONBEPAALDE DUUR EN AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE 
DUUR VAN 2 JAAR – GOEDKEURING KANDIDATUREN + VASTSTELLING SELECTIECOMMISSIE 

De volgende kandidaten worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de aanwerving van een voltijds 

contractueel assistent-diensthoofd technische dienst op niveau C4-C5 voor onbepaalde duur en aanleg van een 

wervingsreserve voor de duur van 2 jaar: 

 Naam Adres Woonplaats 

1.     

2.     

XXX wordt toegelaten tot de selectieprocedure onder voorbehoud van voorlegging van het vereiste diploma 
(hoger secundair onderwijs) uiterlijk op het einde van de selectieprocedure. Door de kandidaat werd op 25 

maart 2021 duplicaat van zijn diploma aangevraagd bij het Hoger Instituut Technisch Sint-Antonius te Gent. 

De weerhouden kandidaten zullen worden opgeroepen voor deelname aan de selectieprocedure. 

De selectiecommissie voor de aanwerving van een voltijds contractueel assistent-diensthoofd technische dienst 
- niveau C4-C5 voor onbepaalde duur en aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar wordt als volgt 

samengesteld: 

− wnd. algemeen directeur lokaal bestuur Zelzate 



− wnd. diensthoofd technische dienst, lokaal bestuur Zelzate 

− directeur Infrastructuur & Omgeving gemeente Lievegem 

− diensthoofd technische dienst gemeente Assenede 

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

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

10. GOEDKEUREN VOOR HET INDIENEN VAN EEN SUBSIDIEAANVRAAG: VERNIEUWENDE PROJECTEN 
HUIZEN VAN HET KIND DOOR SAMENLEVINGSOPBOUW, MET ENGAGEMENTSVERKLARING DOOR HET 
LOKAAL BESTUUR 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het indienen van het projectvoorstel ‘Subsidie-

oproep vernieuwende projecten Huizen van het Kind’, met als doel met de middelen van de subsidie een 
brugfiguur (0,8 VTE)in te zetten voor de basisscholen De Reigers en Sint Laurens (beide afdelingen). 

Het gemeentebestuur is bereid om deze subsidieaanvraag te ondersteunen als netwerkpartner ( Rol: 
ondersteunen project, bereidheid om dialoog aan te gaan rond verbetervoorstellen, …). 

De engagementsverklaring wordt ondertekend en aan Samenlevingsopbouw bezorgd. 

11. SUBSIDIE-OPROEP ‘OMGEVINGSKWALITEIT DOOR SAMENWERKING’ 2021 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het projectvoorstel ‘Subsidie-oproep 

‘Omgevingskwaliteit door samenwerking’ 2021’, opgesteld door Samenlevingsopbouw. 

Het gemeentebestuur is bereid om deze subsidieaanvraag te ondersteunen als (co-)promotor (Rol: 

ondersteunen project, bereidheid om dialoog aan te gaan rond verbetervoorstellen…). 

12. AANVRAAG VTT TURFSTEKKERS ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende ondersteuningsvormen te 

voorzien aan WTC De Katte ter gelegenheid van hun jaarlijkse Turfstekkers VTT met start- en eindplaats aan de 
Eurohal. De sportdienst coördineert de verder uitvoering: 

o Gebruik van de inkomhal van de Eurohal (als start- en verzamelplaats); 

o Gebruik van 3 kleedkamers van de Eurohal; 

o Gebruik van een paar stoelen; 

o Gebruik van 50 nadarhekkens van de technische dienst; 

o Gebruik van een standpijp van de technische dienst; 

o Gebruik van een brandslang van de brandweer; 

o 35 medailles voor de deelnemende kinderen aan de kidscross, gratis ter beschikking gesteld 
door Sport Vlaanderen; 

o 35 stickers voor op de medailles, worden besteld door de sportdienst voor 17,5 euro; 

o 35 linten in groen en wit voor aan de medailles, worden besteld door de sportdienst voor 25,7 
euro; 

o 2 keer trio afvalcontainers aan te vragen door de sportdienst bij IDM aan 15 euro per trio 
indien goed gesorteerd wordt; 

De Turfstekkers VTT kan doorgaan op 21 november 2021 op voorwaarde dat de op dat moment geldende 

coronamaatregelen het organiseren van dit evenement toelaten. 

13. INSCHAKELEN MONITOREN NOODOPVANG + GEBRUIK EUROHAL ALS LOCATIE NOODOPVANG 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het inschakelen van bovenvermelde 
sportmonitoren in de verschillende bubbels van buitenschoolse opvang. 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om de sportmonitoren te betalen volgens de 
afgesproken uurlonen volgens diploma voor hun sportactiviteiten via 0740.99.6206000. 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om de betaling van de 900 euro huur van de sporthal  te 

verrekenen via de jaarafrekening van het lokaal bestuur en Farys. 



14. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – AANVRAAG TOT GEBRUIK INKOMHAL SPORTCOMPLEX 
EUROHAL ALS FILMLOCATIE 

Het college van burgemeester en schepene gaat  akkoord met het gebruik van de inkomhal van het sportcomplex 

Eurohal voor de filmopnames op 1 mei 2021 door student XXX en crew mits naleving van de coronamaatregelen 

en de protocollen uit de filmindustrie. 

CORONA – PAASACTIE DOOR WIJKCOMITÉ KARNEMELKPOLDER 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan wijkcomité Karnemelkpolder om hun 
paasactie te organiseren, op voorwaarde dat gewerkt wordt met een inschrijvingssysteem of via reservering. 

De huidige coronamaatregelen moeten gerespecteerd worden. 

ALGEMEEN – DATA COLLEGE’S TOT EIND JUNI 2021 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende data vast voor de college’s van burgemeester en 

schepenen en vast bureau’s  tot eind 2021: 16/4, 7/5, 21/5, 4/6, 18/6 en 25/6. 

 

PUNT II     OMGEVING 

1. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Uitbating cateringbedrijf 

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

Ligging: Triphonstraat 31, 9060 Zelzate,  ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0993 T, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021051537 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/571 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/587 

Uiterste beslissingsdatum: 13-04-2021 

Behandelaar: Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Vergunningverlenende overheid: Zelzate 

KENNISNAME - BESLUIT VAN GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR TOT AKTENAME VAN EEN MELDING 
KLASSE 3 OMGEVINGSVERGUNNING VAN 29 MAART 2021 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXX voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20210320-0028, zijnde uitbating cateringbedrijf, gelegen te Triphonstraat 

31, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B; , 0993 T. 

De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 16.3.2°a) 5,7 KW koel- en vriesinstallatie + diepvrieskist  

 45.4.d) 1 stuk catering op verplaatsing  

 45.8.1°a) 86,35 KW Kooktoestellen  

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:  

- Er moet een vetvanger aanwezig zijn. Er moeten kunnen aangetoond worden dat de vetvanger regelmatig 

onderhouden wordt. 

- 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. 

- Er dient met de brandweer contact opgenomen te worden voor het bepalen van de veiligheidsrichtlijnen en 

voorwaarden. Deze moeten dan ook 

gerespecteerd worden. 

- Zwaar vrachtvervoer dient na de kantooruren en in het weekend vermeden 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. 

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

vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

2. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Regularisatie van garages 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Polderstraat 8,, 
Polderstraat 4,, 
Polderstraat 10,, 

Polderstraat 16,, 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, ZELZATE 2 AFD, sectie B, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 

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


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

0457 F,0453 E,0468 L,0468 R,0468 S,0992 D, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020132983 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/465 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/481 

1. Beroep ingediend door de aanvrager 

Het beroep werd ingediend door de aanvrager op 12/02/2021 met volgende argumentatie: 

- Schending van het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel: wat de oppervlakte van de vuilnisbering 

betreft, blijkt het CBS een mening te zijn toegedaan die regelrecht ingaat tegen hetgeen in een initiële 

vergunning wel als goede ruimtelijke ordening werd aanzien.  

- De opgelegde last in onwettig en gebaseerd op de verkeerde grondslag. Beroepsindiener oordeelt dat 

er 1 parkeerplaats per woonentiteit voorzien wordt en daarmee voldaan wordt aan de 

stedenbouwkundige verordening inzake het voorzien van parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen. 

Beroepsindiener stelt ook dat hij niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het foutief parkeren 

van eventuele bezoekers. Het afkopen van 3 parkeerplaatsen die verdwijnen op openbaar domein vindt 

de aanvrager onwettig. Dit kan niet opgelegd worden via een stedenbouwkundige last. Een bedrag 

storten van €34.000 aan de gemeente staat niet in verhouding. 

2. Advies van het college van burgemeester en schepenen naar aanleiding van het ingediende beroep 

Op plan BA_GARAGE_P_V_03_grondplan (vergunde toestand gelijkvloers) staan duidelijk 2 vuilnisbergingen, 

samen goed voor ongeveer 15 m2 (binnenmaat) berging. Dit plan was toegevoegd bij de huidige 

regularisatieaanvraag. Met dit plan is dan ook rekening gehouden bij de beoordeling van de regularisatie. De 

beroepsindiener stelt dat de tweede vuilnisberging onderdeel was van de fietsenberging en niet mag aanzien 

worden als afvalberging. Nochtans staat daar zeer duidelijk 'afval' in op het bouwplan (plan 

BA_GARAGE_P_V_03_grondplan). 

Na verder opzoekingswerk in het kader van deze beroepsprocedure, blijkt dat dit plan niet hetzelfde is als 

destijds bij de vergunningsaanvraag voor de appartementen ingediend. Om één of andere reden is een 

gewijzigd plan ingediend. Op het plan ingediend bij de eerdere vergunning staat inderdaad slechts één berging, 

goed voor een oppervlakte van 8,18 m2. 

De vergunning werd destijds afgeleverd, rekening houdend met deze beperkte oppervlakte aan berging. 

Rekening houdend met het rechtszekerheidsbeginsel, en rekening houdend met de initiële vergunning, kan de 

voorgestelde berging, hoewel opnieuw kleiner dan in de initiële vergunning vergund, worden aanvaard. 

Wat betreft het opleggen van de last; Er wordt steeds meer afgeknibbeld aan het project, verhoudingsgewijs 

steeds meer verhard op het perceel en een steeds grotere last op het openbaar domein gelegd. Hier wordt geen 

rekening mee gehouden door de indiener van het beroep. 

Een minder interessant deeltje (waar water kan infiltreren) achteraan wordt verkocht, een onverharde zone 

(voortuin) wordt omgevormd naar parkeerplaatsen waardoor ook daar geen enkele vorm van infiltratie meer 

mogelijk is. Bovendien verandert dit het straatbeeld. Parkeren op openbaar domein in de zone voor de 

meergezinswoning wordt onmogelijk (het is immers niet mogelijk om in 2 rijen naast elkaar aan langsparkeren 

te doen). 

In de straat is weinig openbare parking aanwezig. In de eerder afgeleverde vergunning waren 15 garages en 3 

staanplaatsen voorzien op eigen terrein. Langsheen de Polderstraat, was er bovendien ruimte voor het 

parkeren van 4 à 5 personenwagens. Samen geeft dit een aanbod aan 22 à 23 parkeerplaatsen. Met dit aantal is 

rekening gehouden bij het vergunnen van het project. Er was een klein aanbod voor bezoekersparkeren. 

Op eigen terrein worden nu 16 parkeerplaatsen voorzien (de 16de garage hoeft uiteindelijk niet als afvalberging 

te worden ingericht, cfr. supra) + 4 aan de straatzijde voor de meergezinswoning, terwijl er in de initiële 

aanvraag 22 à 23 voorzien waren.  

Dit komt neer op een verlies van 2 à 3 parkeerplaatsen, waardoor het openbaar domein meer zal belast worden. 

Bovendien zorgt de verharding van de voortuintjes voor een verlies aan infiltratiemogelijkheid. Samen met het 

verlies aan parkeerplaatsen op openbaar domein, zijn dit 2 ingrepen die niet ten gunste van het algemeen 

http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/481


belang zijn. 

Het is dan niet meer dan normaal dat de aanvraag betaalt voor het doen verdwijnen van parkeerplaatsen op 

openbaar domein conform de tarieven voorzien in het gemeentelijk belastingreglement. Met het geld kan de 

gemeente elders openbare parkeerplaatsen aanleggen. 

Enkel het feit dat de berging op een eerder plan kleiner was aangegeven dan op het plan bij de ingediende 

regularisatie-aanvraag, is een argument om het standpunt van het college van burgemeester en schepenen te 

herzien. De voorwaarde dat een garage moet ingericht worden als berging, kan komen te vervallen. 

Echter, verandert dit gegeven niets aan het verminderen van het aantal parkeerplaatsen t.o.v. de vergunde 

toestand. Het beroep dient bijgevolg verworpen te worden op dit punt (kwijtschelden financiële last).   

Wat betreft de last om het voetpad kosteloos over te dragen aan het openbaar domein, kan deze last komen te 

vervallen in het geval er alsnog voortuintjes worden aangelegd door de ontwikkelaar, zoals initieel voorzien op 

het plan. 

3. 

Aanvrager en/of exploitant Aquafin Nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar 

Voorwerp: Bijstellen milieuvoorwaarden rioolwaterzuiveringsinstallatie 

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

Ligging: Karnemelkstraat 1, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0430 K, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020140205 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/503 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/519 

Uiterste beslissingsdatum: 25 april 2021 

Behandelaar: Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Vergunningverlenende overheid: Provincie Oost-Vlaanderen 

OMGEVING – KENNISNAME DOOR HET D.D. 25 MAART 2021 BESLISSING DOOR DE DEPUTATIE 
BETREFFENDE BIJSTELLEN VOORWAARDEN 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Deputatie d.d. 25-03-2021 
betreffende het verzoek tot bijstellen voorwaarden rioolwaterzuiveringsinstallatie door Aquafin, Dijkstraat 8, 

2630 Aartselaar. 

Er wordt geen beroep ingediend. 

 
PUNT III     KENNISGEVINGEN 

1. Uitnodiging voorstelling toekomstplan Toerisme in het Meetjesland, maandag 26 april 2021. 

2. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 16 maart betreffende GAS-boete van 90 euro voor XXX 
wegens wildplassen. 

3. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 16 maart betreffende GAS-boete van 100 euro XXX wegens 

nachtlawaai. 

4. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 19 maart betreffende GAS-boete van 150 euro voor XXX 
wegens winkeldiefstal. 

5. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 17 maart betreffende GAS-boete van 80 euro voor XXX 
wegens daglawaai. 

6. Uitnodiging voor de digitale Algemene Vergadering Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw op 26 mei 2021. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 Dagtekening als boven, 



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


