
 

 

 

BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

  

Datum zitting 16 april 2021 

Datum publicatie website: 6 mei 2021 

PUNT I   BESLISSINGEN  

1. DIENST ALGEMENE ZAKEN EN ARCHIEF: AGENDA GEMEENTERAAD 

I. OPENBARE ZITTING 

1. Plan van Aanpak NOVI-gebied North Sea Port District  

2. Op verzoek van raadslid Marleen Maenhout (verdaagd in zitting van 29 maart 2021) 

a. Vlaamse overheidspremie lokale fietspaden 

b. Onderzoek naar kostprijs en plaatsing infoborden in het gemeentelijk park rond de visvijver 

c. Verlichting in het gemeentelijk park rond de visvijver 

d. Verlichting Wachtebekestraat 

e. Maatregelen snelheidsbeperking Denderdreve 

f. Aanstellen van een GAS-vaststeller voor de gemeente Zelzate 

g. Zelzate-Zuid 

3. Op verzoek van raadsleden Filip Bruggheman en Frank Bruggeman (verdaagd in zitting van 29 maart 2021) 

a. Bankautomaat Zelzate-West  

b. Fietspad in Denderdreve en Kasteelstraat  

c. Herinrichting Brazekestraat 

d. Incident op Rain Carbon op 4 maart 2021  

e. Hergebruik van opgepompt grondwater n.a.v. werken  

f. Opvullen van putten in het wegdek te Poelstraat en Kasteelstraat 

g. De raadsleden vragen verduidelijking bij de regels rond quarantaine. Bijvoorbeeld wanneer en kind in 

aanraking is gekomen met een besmet persoon.  

h. Screening van bewoners van sociale woningen op bezit van een eigendom in het buitenland.  

4. Kennisname besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 april 2021 betreffende de 

aankoop (bij hoogdringendheid) van picknickbanken en kleuterbanken voor de gemeentelijke basisschool 

De Krekel 

5. Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester van 16 april 2021 houdende organisatie van de 

gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2021 via videoconferentie  

6. Goedkeuren notulen van de gemeenteraad van 29 maart 2021 

7. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst en 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  

8. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebestuur Zelzate en gemeentebestuur 

Assenede betreffende de voorwaarden en duur van de terbeschikkingstelling van de ICT consulent 

9. Aanpassen Datagebruikersovereenkomst Gopress tussen de gemeente Zelzate en Cultuurconnect vzw 

10. Aanpassen belastingreglement op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van 

een commerciële activiteit voor aanslagjaar 2021 n.a.v. de coronacrisis 

11. Aandeelhoudersstrategie North Sea Port 

12. Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 26 mei 2021 - Goedkeuren agenda en 

vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

13. Algemene vergadering van Fluvius Antwerpen op 26 juni 2021 - Goedkeuren agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger 

14. Algemene Vergadering van IGS Westlede op 1 juni 2021 - Goedkeuren agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger 

15. Algemene jaarvergadering van TMVS dv op 15 juni 2021 - Goedkeuren agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger 

16. Kennisgevingen  

2. DIENST ALGEMENE ZAKEN EN ARCHIEF: VASTLEGGEN DATUM GEMEENTERAADSCOMMISSIE VOOR DE 

BEHANDELING VAN DE KLACHT, INGEDIEND DOOR RAADSLID MARLEEN MAENHOUT, TEGEN DIRK 

GOEMAERE, VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD, BETREFFENDE OBJECTIEVE WERKING NAAR DE 

OPPOSITIELEDEN BINNEN DE GEMEENTERADEN  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 29 april 2021 een gemeenteraadscommissie 

te houden teneinde de klacht d.d. 24 maart 2021 van Marleen Maenhout, raadslid, betreffende de werking van 

de gemeenteraadsvoorzitter en zijn gebrek aan objectiviteit naar de leden van de oppositie tijdens de 

gemeenteraad van 22 februari 2021 te onderzoeken en beoordelen. 

Artikel 2: - Aan de voorzitter van de gemeenteraadscommissie zal gevraagd worden om de 

gemeenteraadscommissie bijeen te roepen conform te bepalingen opgenomen in het decreet en het 

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en OCMW-raad. 

3. DIENST ALGEMENE ZAKEN EN ARCHIEF: AFSLUITEN JAAROVEREENKOMST UNISONO EN BEPALEN 

VERGOEDING SABAM/BILLIJKE VERGOEDEING VOOR GEBRUIKERS GEMEENTELIJKE ZALEN 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen wenst de huidige werkwijze te houden. M.a.w. het 

aanvragen van Sabam is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de zaal.  

Artikel 2: - Ingevolge de beslissing in artikel 1 zal niet worden ingegaan op het voorstel van Unisono tot het 

afsluiten van een jaarovereenkomst.  

4. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

Enig Artikel: - Worden ambtshalve uit het vreemdelingenregister geschrapt: 

- XXX 

- XXX 

- XXX 

- XXX 

- XXX 

5. DIENST COMMUNICATIE: CAMPAGNE WERKGROEP VERWAARLOZING HUISDIEREN  

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de werkgroep huisdieren en verwaarlozing 

(onderdeel van de adviesraad dierenwelzijn) affiches mag drukken via het gemeentebestuur, met het logo van 

de gemeente. 



Artikel 2:- De campagne zal ook via de gemeentelijke website en facebook lopen. 

Artikel 3:- De communicatiedienst zal de opmaak van de affiches en de inhoud van de campagne nalezen. 

6. CORONA: GOEDKEURING PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET AGENTSCHAP“OPGROEIEN REGIE” EN HET GEMEENTEBESTUUR 

VAN ZELZATE IN HET KADER VAN HET NEMEN VAN FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN HET KADER VAN 

DE COVID-19-CRISIS 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen keurt het protocol voor elektronische mededeling van 

persoonsgegevens in het kader van het nemen van financiële tegemoetkomingen in het kader van de COVID-19-

crisis zoals opgemaakt door het Agentschap Opgroeien Regie goed.  

7. LOKALE ECONOMIE – VRAAG VAN UITBATER FRITUUR DE LEKKERBEK (GROTE MARKT) OM 

TOESTEMMING TOT VERKOOP VAN SCHEPIJS 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de uitbater van frituur De 

Lekkerbek, om, naast frituurartikelen, ook schepijs te verkopen mits naleving van de volgende voorwaarden: 

1. Er wordt geen scheptoog geplaatst.  

2. Er wordt enkel schepijs verkocht tijdens de openingsuren van de frituur. 

3. De hoofdactiviteit mag niet wijzigen; de frituur mag geen cremerie worden.  

8. DIENST FINANCIËLE ZAKEN: BETALINGSBEVELEN 

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

2021/104, 2021/107, 2021/111 en 2021/112. 

9. DIENST FINANCIËLE ZAKEN - VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER ALGEMENE 

GEMEENTEBELASTING OP DE BEDRIJVEN 2020 

Enig artikel: - Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− Algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2020  – voor een bedrag van 970.783, 72 euro en 791 artikels. 

10. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL – AANKOOP BIJ HOOGDRINGENDHEID VAN 

PICKNICKBANKEN EN KLEUTERBANKEN  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van artikel 56 § 4 van het decreet lokaal 

bestuur tot aankoop van 10 picknickbanken en 5 kleuterbanken.  

Artikel 2: - De picknick - en kleuterbanken worden in eerste instantie aangekocht om de leerlingen op een veilige 

en aangename manier buiten te laten eten, maar zullen ook toekomstgericht een waardevolle investering 

kunnen betekenen.  

Artikel 3: - De aankoop wordt geraamd op € 7.465,50 excl. btw of € 9.450,00 incl. 21% btw . 

Artikel 4: - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van 

beperkte waarde). 

Artikel 4: - De uitgave voor deze opdracht zal bij wijziging meerjaarplan voorzien worden. 

Artikel 5: - Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad.  

11. DIENST MILIEU EN KLIMAAT: ERKENNING LOGO GEZOND+ VOOR GEMEENTE ZELZATE 

Enig artikel: - De gemeente Zelzate ondersteunt de erkenning van Logo Gezond+ voor de periode 2022-2027 en 

ondertekent het erkenningsformulier.  

12. DIENST MILIEU EN KLIMAAT– BADGE RECYCLAGEPARK OBRA|BAKEN VZW, PROJECT START OP! IN 

ZELZATE 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om een badge te bezorgen aan OBRA|BAKEN 

vzw, project Start Op! in Zelzate. 

Er dient niet betaald te worden voor de badge en voor de verwerkingskosten van het afval.  

De milieudienst dient te worden verwittigd van zodra er meer dan één aanhangwagen afval aangeboden wordt. 

13. DIENST MILIEU EN KLIMAAT - BOMENVISIETEKST 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bomenvisiektest van de 

werkgroep biodiversiteit. 



14. DIENST MILIEU EN KLIMAAT – GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bekendmaking door de 

milieudienst en communicatiedienst van de campagne 2021 voor de groepsaankoop van zonnepanelen voor 

inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen, georganiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen. 

15. DIENST MILIEU EN KLIMAAT - KLIMAATGEZOND RENOVATIEADVIES 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen is het project Klimaatgezond renovatieadvies voor 

particulieren genegen, maar zal voorlopig niet intekenen gezien reeds projecten hieromtrent lopende zijn. 

16. DIENST MILIEU EN KLIMAAT: GROEPSAANKOOP CO2 METERS 

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de groepsaankoop CO2-

meters van Veneco en wenst de volgende gewenste hoeveelheid aan te melden: 

- Basistype: 5 stuks 

- Type met functie datalogging: 1 stuks 

Artikel 2: - Dit besluit wordt bezorgd aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. 

17. DIENST MOBILITEIT: AANPASSING AAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 

WEGVERKEER – GROTE MARKT MIDDENPLEIN RECHTOVER HUISNUMMER 52 - PARKEERVERBOD TEN 

BEHOEVE VAN OPSTELRUIMTE VOOR HET VISKRAAM 

Artikel 1: - Op het middenplein van de Grote Markt rechtover huisnummer 52 over een afstand van vijf 

parkeerplaatsen wordt opstelruimte voor een viskraam voorzien op vrijdag van 06:00 uur tot 14:00 uur. 

Tijdens de wekelijkse marktdag, de gemeentekermissen en/of andere openbare evenementen op de Grote Markt 

geldt deze opstelruimte niet en worden de verkeerregels van de openbare markt, kermissen of de betreffende 

evenementen toegepast. 

Artikel 2: - Het artikel 6.8.2. “aanduiding parkeerplaatsen - parkeren uitsluitend voor personenwagens” van het 

aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer wordt uitgebreid als volgt: 

6.8.2.7. - Grote Markt middenplein rechtover hnr. 52 over vijf parkeerplaatsen ‘uitgezonderd viskraam op 

vrijdag van 06 uur tot 14 uur’ (CBS 16.04.2021) 

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden E9b, met in voorkomend geval het 

passend onderbord (CBS 16.04.2021). 

De maatregelen inzake de toegang, het stilstaan en parkeren tot de wekelijkse markt conform artikel 8 van het 

ARPWV worden eveneens bij de verkeersborden aangebracht. 

Artikel 3: - Het college beslist, per delegatie, dit aanvullend reglement af te kondigen conform artikels 186 en 187 

van het gemeentedecreet. 

Artikel 4: - De maatregelen van dit besluit zullen in voege worden gebracht tegen 14 mei 2021. 

Artikel 5: - 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 gemeentelijke technische dienst. 

18. DIENST MOBILITEIT: AANPASSING AAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 

WEGVERKEER – LEEGSTRAAT KUS-EN-RIJPARKING - PARKEERVERBOD TEN BEHOEVE VAN HET 

MANOEUVRE OM DE PARKING TE VERLATEN RICHTING CENTRUM 

Artikel 1: - In de Leegstraat ter hoogte van Bierhandel Leyn zal het parkeerverbod per gele lijnen worden verlengd 

van 8 meter naar 15 meter (tot aan het huidige einde van de parkeerzone).  

Artikel 2: - Het artikel 7.2. “parkeerverbod over bepaalde afstanden - over nauwkeurig bepaalde afstanden” van 

het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer wordt uitgebreid als volgt: 

7.2.44: Leegstraat ter hoogte bierhandel LEYN over een afstand van 8 meter 15 meter (GR 21/12/2004) (CBS 

16.04.2021) 

Deze maatregelen zullen aangeduid worden door het trekken van een onderbroken gele streep. 



Artikel 3: - Het college beslist, per delegatie, dit aanvullend reglement af te kondigen conform artikels 186 en 187 

van het gemeentedecreet. 

Artikel 4: - De maatregelen van dit besluit zullen in voege worden gebracht tegen 14 mei 2021. 

Artikel 5: - 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 gemeentelijke technische dienst. 

19. MOB - N436 ASSENEDESTEENWEG - FLANKERENDE MAATREGELEN IGV AFSLUITEN STOEPESTRAAT E34 - 

ONDERSCHRIJVEN VAN DE AANVRAAG VOOR VRACHTWAGENSLUIS (VWS) EN TRAJECTCONTROLE (TC) 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen is overtuigd dat het inzetten van een digitale 

vrachtwagensluis en een trajectcontrole op de gewestweg N436 noodzakelijk is om het te verwachten doorgaand 

vracht- én autoverkeer uit het Meetjesland te sturen via de langere route van de parallelweg in plaats van via de 

kortere route langs de N436 wanneer het knooppunt Stoepestraat wordt aangepast in het kader van de 

omvorming van de N49/E34. 

Deze flankerende maatregelen moeten gerealiseerd en in werking zijn alvorens het knooppunt Stoepestraat met 

de rechtstreekse toegang op de E34 kan worden afgesloten. 

De aanvraag tot plaatsen van een vrachtwagensluis en een trajectcontrole op de N436 wordt dan ook 

onderschreven. 

Artikel 2: - De aanvraag voor VWS en TC zal gezamenlijk met het lokaal bestuur Assenede en de betrokken 

politiezones conform het dienstorder MOW/AWV/2020/11 worden ingediend. 

20. PERSONEEL - CONSOLIDATIE ARBEIDSONGEVAL 25 NOVEMBER 2020  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om het arbeidsongeval waarvan XXX, technisch 

assistent niveau D1-D3, het slachtoffer werd op 25 november 2020 te consolideren op 14 december 2020 zonder 

blijvende arbeidsongeschiktheid.  

Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt aangetekend aan betrokkene overgemaakt. 

De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht wordt, is de startdatum van 

de herzieningstermijn van 3 jaar. 

Binnen deze termijn kan het slachtoffer per aangetekende brief een aanvraag tot herziening indienen op grond 

van een verergering.  

De aanvraag moet vergezeld zijn van alle verantwoordingsstukken. 

21. PERSONEEL – ICT – AANSTELLING VAN EEN VOLTIJDS (38/38) STATUTAIR CONSULENT ICT NIVEAU B4-B5 

OP PROEF VIA EXTERNE MOBILITEIT  

Artikel 1: Na stemming wordt de volgende stemuitslag bekomen: 

 JA NEE 

XXX 5  

Onthouding:  

XXX wordt aangesteld als voltijds statutair consulent ICT - niveau B4-B5 op proef met ingang 1 juli 2021. 

Artikel 2: De proeftijd van de voltijds statutair consulent ICT - niveau B4-B5 bedraagt 3 maanden (01.07.2021-

30.09.2021). 

Artikel 3: - Een samenwerkingsovereenkomst met Assenede voor de terbeschikkingstelling van de consulent ICT 

wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur, aan de gemeente Assenede en 

aan de personeelsdienst. 

22. PERSONEEL – PRINCIPIËLE GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN 

GEMEENTEBESTUUR ZELZATE EN GEMEENTEBESTUUR ASSENEDE BETREFFENDE DE VOORWAARDEN EN 

DUUR VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE ICT CONSULENT 



Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de in bijlage gevoegde 

samenwerkingsovereenkomst betreffende de voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling van de 

consulent ICT tussen het gemeentebestuur van Zelzate en het gemeentebestuur van Assenede. 

Artikel 2: Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 

23. SPORTDIENST: CONTAINERCUP ZELZATE OP ZATERDAG 12 JUNI EN ZONDAG 13 JUNI TER VERVANGING 

EK-ACTIVITEIT EN SPEL ZONDER GRENZEN 

Artikel 1: – Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de containercup te reserveren voor 2 

dagen nl. op zaterdag 12 juni voor 40 personen die elk 1 tijdsslot reserveren voor de prijs van 10 euro per persoon 

en op zondag 13 juni voor 40 personen die elk 1 tijdsslot reserveren voor 10 euro per persoon en dit voor een 

totale kostprijs van 2178 euro inclusief BTW en transport en begeleiding en exclusief promo. 

Artikel 2: - De activiteiten zullen doorgaan volgens de op dat moment geldende coronaprotocollen en – 

maatregelen.  

24. TECHNISCHE DIENST: PROJECT 2021/731 – AANKOOP VAN 20 AFDEKPLATEN VOOR COLUMBARIUM  - 

GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van 20 afdekplaten voor 

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

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

beperkte waarde). 

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

Artikel 5: - Deze opdracht wordt gegund aan Natuursteen De Buck, Polenstraat 42a te 9940 Sleidinge, tegen het 

nagerekende offertebedrag van € 1.830,00 excl. btw of € 2.214,30 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 

Artikel 6: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet 

ingeschreven in budget 2021 binnen 6159999/099000. 

25. TECHNISCHE DIENST - IN GEBRUIKNAME OPEL COMBO  

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de technische dienst om het 

voertuig Opel Combo in gebruik te nemen en in te schrijven. 

26. TECHNISCHE DIENST – GOEDKEUREN OVERDRACHT VAN KERMISATTRACTIE AUTO-SCOOTER  

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het overdragen van de standplaats met abonnement van XXX aan 

XXX. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

27. TECHNISCHE DIENST: VRAAG VAN DOKTER HILDE VANDERHAEGEN, STATIONSSTRAAT 20A, 9060 

ZELZATE TOT GEBRUIK VAN DE ZAAL “ONDERDEKAPEL” IN ‘T KLOOSTER OP DINSDAG 20 APRIL 2021 

VOOR EEN LOKAAL OVERLEG MET ALLE HUISARTSEN VAN DE STREEK OVER DE 

CORONAVACCINATIESTRATEGIE 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan dokter Hilde Vanderhaegen, om 

de zaal “OnderDeKapel” in ‘t Klooster te gebruiken op 20 april 2021 voor maximum 41 personen voor het lokaal 

overleg met alle huisartsen van de streek over de corona vaccinatie strategie; 

Artikel 2: - Deze activiteit dient te verlopen volgens de geldende coronamaatregelen en volgens het protocol van 

de betreffende sector. 

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

28. STEDENBOUW – AANSTELLING ADVOCATENKANTOOR CHARLIER CONSULT VOOR HET BIJSTELLEN VAN 

DE BELASTINGSREGLEMENTEN OP LEEGSTAND EN ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om advocatenkantoor Charlier Consult aan te 

stellen voor bijstelling van het reglement op de belasting van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en 

overige woongelegenheden, vastgesteld in de gemeenteraad van 30 december 2019, en aangepast in zitting van 

14 december 2020 + van het Reglement betreffende de belasting op ongeschikte en Onbewoonbare woningen 

vastgesteld in de gemeenteraad van 30 december 2019, aangepast in zitting van 22 februari 2021 en juridische 

motivering volgens de offerte ontvangen op 3 april 2021 voor een totaal bedrag van € 1996,5 (incl. BTW).  



Artikel 2: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet 

ingeschreven in het budget 2021 artikel 6131001/011999. 

PUNT II  OMGEVING 

KENNISNAME 

1. 

 

Aanvrager en/of 

exploitant 

XXX 

Voorwerp: bemaling voor het realiseren van een liftput in een kantoorgebouw 

 

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

Ligging: Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, Afdeling ZELZATE 2 AFD, sectie F, 

0873 D , 0873 E, 0873 F 

Afdeling ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0355 A ; 0357 A 

Dossiernummer 

Omgevingsloket: 

OMV_2021048652 

Gemeentelijk 

dossiernummer 

O/2021/576 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/592  

Uiterste beslissingsdatum: 14-04-2021 

Behandelaar: Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate De Vilder Els 

Vergunningverlenende 

overheid: 

Zelzate 

Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXX voor de exploitatie van een ingedeelde 

inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20210317-0006, zijnde bemaling voor het realiseren van een 

liftput in een kantoorgebouw gelegen te Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als  

Afdeling ZELZATE 2 AFD, sectie F, 0873 D , 0873 E, 0873 F 

Afdeling ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0355 A ; 0357 A 

De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 

 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 53.2.2°a) 3600 M3/JAAR bemaling voor het realiseren van een liftput in een 

kantoorgebouw 

5 m³/uur x 24 u x 30 dagen = 7680 m³  

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

meldingsakte. 

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

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

 

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 - Algemene milieuvoorwaarden - algemeen 

hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 

4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 

- Algemene milieuvoorwaarden - geluid 

hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 

4.4.7.1 en 4.4.7.2. 

- Algemene milieuvoorwaarden - lucht 

hoofdstuk 4.6. - Algemene milieuvoorwaarden - licht 

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 

4.2.5.2 en 4.2.5.4 

- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater 

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is 

louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van 

toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is 

raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/ 

http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/592
https://navigator.emis.vito.be/


2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:  

Algemeen 

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. 

Primair dient onderzocht te worden of retourbemaling mogelijk is. Vervolgens wordt bekeken of infiltreren op 

het perceel kan zoniet het lozen op oppervlaktewater of regenwaterafvoer (RWA).  

Indien al deze mogelijkheden ontbreken rest er enkel het lozen op gemende riolering. Het is niet verantwoord 

om het grondwater als afvalwater te laten lozen.  

De kwaliteit van het opgepompte water en de ontvangende omgeving is van primoridaal belang (bvb. er mag 

geen gevaar voor de gezondheid of bodemverontreiniging ontstaan). Het water is weliswaar geen drinkwater en 

kan dus niet dienen voor menselijke consumptie. 

Geen retourbemaling of lozing op oppervlaktewater of RWA mogelijk 

Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is en het 

grondwater niet kan geloosd worden op het oppervlaktewater of de RWA afvoer dient, in uitvoering van de 

doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 

2018, meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte 

grondwater 

Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:  

• De bemalingen moeten met een sonde gestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het 

peil laag genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze 

manier wordt niet constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan 

• Voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater dient een buffervatvan minimaal 2000 liter (of 

2x1000L) voorzien te worden met overloop naar het lozingspunt. Bij het oppompen van grotere debieten 

wordt aanbevolen om grotere volumes op te vangen.  

o Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en 

kosteloos mogelijk maakt voor derden. 

o Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het buffervat, 

waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is. 

o Op het buffervat dient duidelijk, in waterbestendig materiaal, aangegeven te worden dat het 

water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is. 

o De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop 

de openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Een dergelijke affiche wordt aangemaakt 

door de gemeente en wordt meegestuurd als bijlage bij de beslissing. 

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

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

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

• De exploitant stuurt uiterlijk op de startdatum van de GW bemaling volgende informatie aan de 

milieudienst van de gemeente Zelzate door via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be,  

o met vermelding van het dossiernummer,  

o het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie  

o een foto van de opstelling van het buffervat . 



o de start- en einddatum van de bemaling.  

o het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven 

meegedeelde 

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

Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is dient, in 

uitvoering van de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraalwaterbeleid, 

gecoördineerd op 15 juni 2018, meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden 

met het opgepompte grondwater. Er wordt geloosd op oppervlaktewater of RWA-leiding. 

Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:  

• De bemalingen moeten met een sonde gestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het 

peil laag genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze 

manier wordt niet constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan 

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

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

het perceel.  

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

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

• De exploitant stuurt uiterlijk op de startdatum van de GW bemaling volgende informatie aan de 

milieudienst van de gemeente Zelzate door via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be,  

o met vermelding van het dossiernummer,  

o het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie  

o de start- en einddatum van de bemaling.  

o het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven 

meegedeelde, 

2. 

Aanvrager en/of 

exploitant 

XXX 

Voorwerp: regularisatie van een  hangar 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Polderstraat 90, 9060 Zelzate, ZELZATE 2 AFD, sectie B, ZELZATE 2 AFD, 

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

0430 W  3,0417 B,0510 N  2,0508 A, 

Dossiernummer 

Omgevingsloket: 

OMV_2020134957 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/472 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/488  

Uiterste beslissingsdatum: 05-03-2021 

Behandelaar: Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Vergunningverlenende 

overheid: 

Zelzate 

Artikel 1: Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Deputatie d.d. 08-

04-2021 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag van BVBA BATOKA, Polderstraat 90, 9060 Zelzate. 

BESLISSINGEN 

1. 

Aanvrager en/of 

exploitant 

XXX 

Voorwerp: slopen stal en bouwen garage en gevels woning bezetten 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

 

Ligging: Warande 55, 9060 Zelzate, ZELZATE 1 AFD, sectie A,  

0604 D 4, 

http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/488


Dossiernummer 

Omgevingsloket: 

OMV_2021018505 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/547 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/563  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend inzake het slopen stal en 

bouwen garage en gevels woning bezetten, gelegen te Warande 55, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 

1 AFD, sectie A, 0604 D 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:  

• de gevelisolatie op de rooilijn dient samen met gevelafwerking maximum 14 cm te 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; 

• de septische put dient een minimale inhoud te hebben van minstens 2000 l. 

• De hemelwaterput dient te worden uitgerust met een operationele pompinstallatie en één of meerdere 

aftappunten die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maken. 

• De noodoverloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infitratievoorziening of een 

buffervoorziening. 

• De voorwaarden gesteld in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer AWV - District Gent Gewestwegen 

uitgebracht op 16 maart 2021 dienen te worden gerespecteerd. 

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 

XXX 

Voorwerp: vernieuwing en uitbreiding oprit 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Leegstraat 156, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0057 K, 

Dossiernummer 

Omgevingsloket: 

OMV_2021029550 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/548 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/564  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend inzake het vernieuwing en 

uitbreiding oprit, gelegen te Leegstraat 156, 9060 ZelzateKadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0057 K 

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:  

• 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. 

http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/563
http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/564


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 

Lokaal bestuur Zelzate 

Voorwerp: plaatsen van een shelter 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Emiel Caluslaan 9, 9060 Zelzate, ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0390 B  2, 

Dossiernummer 

Omgevingsloket: 

OMV_2021025591 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/552 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/568  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend door Lokaal Bestuur Zelzate 

inzake het plaatsen van een shelter, gelegen te Emiel Caluslaan 9, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 

1 AFD, sectie A, 0390 B 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:  

• De voorwaarden gesteld in het advies van HULPVERLENINGSZONE CENTRUM 

preventie@brandweerzonecentrum.be uitgebracht op 9 maart 2021 dienen te worden gerespecteerd 

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. 

4. 

Aanvrager en/of 

exploitant 

XXX 

Voorwerp: verbouwen woning 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Franz Wittoucklaan 15, 9060 Zelzate, ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0250 G, 

Dossiernummer 

Omgevingsloket: 

OMV_2021035043 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/556 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/572  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend inzake het verbouwen 

woning, gelegen te Franz Wittoucklaan 15, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0250 G 

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:  

• de uitsprong op de rooilijn mag maximum 14 cm bedragen. 

http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/568
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• 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. 

• 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. 

5. 

 

Aanvrager en/of 

exploitant 

XXX 

Voorwerp: bouwen van een eengezinswoning 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Cesenaticolaan 26, ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0379 X  4, 

Dossiernummer 

Omgevingsloket: 

OMV_2021009562 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/530 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/546  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend inzake het bouwen van een 

eengezinswoning, gelegen te Cesenaticolaan 26, Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0379 X 4 een 

voorwaardelijke vergunning af te leveren. 

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

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

handelingen, te melden via het omgevingsloket. 

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

• De septische put dient een inhoud van 2000 l te hebben. 

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: aanleggen van een zwembad en regularisatie verhardingen 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging:  ZELZATE 2 AFD, sectie C,  

0479 A, 

Dossiernummer 

Omgevingsloket: 

OMV_2021030259 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/549 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/565  

mailto:tijdelijke_inname@zelzate.be
https://www.zelzate.be/nl/mobiliteit/tijdelijke-inname-openbaar-domein
https://www.zelzate.be/nl/mobiliteit/tijdelijke-inname-openbaar-domein
http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/546
http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/565


Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend inzake het aanleggen van 

een zwembad en regularisatie verhardingen, gelegen te Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0479 A 

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 verhardingen dienen 0,5 m van de rechterperceelsgrens te blijven en dienen dan ook voor dit gedeelte 

verwijderd te worden. 

• In de zone die in de voortuin werd aangeduid als beplanting, dienen de steentjes verwijderd te worden en de 

bodem dient in functie van de klimaatadaptatie bedekt te worden met aarde, gras, bodembedekker, 

boomschors,..., maar geen harde materialen. 

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: XXX 

Voorwerp: Splitsing onroerende goederen 

Ligging: Groenstraat  

1ste Afd. Sie D nr. 755/m 

337/21 337/21 

Uiterste adviesdatum 29/04/2021 

Enig artikel: Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en 

schepenen geen bezwaar heeft tegen de verdeling van de gronden. 

8. 

 

Aanvrager en/of 

exploitant 

XXX 

Voorwerp: bouwen tweewoonst met bijgebouw 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Slachthuisstraat zn, 9060 zelzate, ZELZATE 1 AFD, sectie A,  

0602 R  , 

Dossiernummer 

Omgevingsloket: 

OMV_2020151275 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/494 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/510  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend inzake het bouwen 

tweewoonst met bijgebouw, gelegen te Slachthuisstraat zn, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, 

sectie A, 0602 R 3 een Vergunning af te leveren. 

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

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

handelingen, te melden via het omgevingsloket. 

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

Het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer dient te worden nageleefd. De plaatsing van de scheidingsmuur 

is een burgerrechtelijke aangelegenheid. 

1. Beroep ingediend door de aanvrager 

http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/510


Het beroep werd ingesteld door de aanpalende eigenaar op 02 maart 2021 met dezelfde argumentatie als het 

ingediende bezwaarschrift in eerste aanleg.  

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

De beroepsindiener haalt dezelfde argumenten aan als in eerste aanleg, die op zich geen reden zijn tot weigering 

van de vergunning of van burgerrechtelijke aard zijn. Er zijn geen argumenten om het standpunt van het college 

van burgemeester en schepenen te herzien. Het beroep dient bijgevolg verworpen te worden. 

BESLUIT: 

Enig artikel: - 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. 

PUNT III KENNISGEVINGEN 

1. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 30 maart 2021 betreffende GAS-rapportering werking 2020 - 

GAS-niet-verkeer. 

2. Het rapport van 8 april 2021 betreffende de financiën van het vaccinatiecentrum Hoge Wal 

3. Het verslag d.d. 19 maart en 2 april 2021 van de stuurgroep van het vaccinatiecentrum Hoge Wal 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 

In opdracht: 

 

 

 

CHRISTINE COONE BRENT MEULEMAN 

wnd. algemeen directeur burgemeester-voorzitter 

 


