
 

 

 
BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

  

Datum zitting 26 april 2021 

Datum publicatie website: 7 mei 2021 

 
PUNT I     BESLISSINGEN  

1. GOEDKEUREN EVENEMENT “1 MEI MANIFESTATIE ” GENEESKUNDE VOOR HET VOLK - GROTE MARKT TE 

ZELZATE 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het evenement “1 mei manifestatie”, 
georganiseerd door Geneeskunde voor het Volk op 01 mei 2021 te 9060 Zelzate, mits het naleven van de 
adviezen.  

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

2. DIENST FINANCIËN: BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nr. 2021/115. 

3. VRAAG VAN MEETJESMAN TOT GEBRUIK VAN DE ZAAL “ONDERDEKAPEL” IN ‘T KLOOSTER OP 2 MEI 

2021 VOOR HET OPNEMEN VAN EEN VIDEO IN HET KADER VAN SENSIBILISATIE ROND CORONA  

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Meetjesman, om de zaal “OnderDeKapel” 

in ‘t Klooster te gebruiken op zondag 02 mei 2021 voor maximum 41 personen om coronaproof een een video 

op te nemen. 

Deze activiteit dient te verlopen volgens de geldende coronamaatregelen en volgens het protocol van de 
betreffende sector. 

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

4. PROJECT 2021/728 – UITVOERING RENOVATIE TURNZAAL DE KREKEL – MEERWERK VERWIJDEREN 
ASBEST 

Goedkeuring wordt verleend aan het meerwerk verwijderen asbest voor de opdracht “Uitvoering renovatie 
turnzaal De Krekel” en wordt gegund aan Vepa bvba, Wachtebekestraat 115 te 9060 Zelzate, tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 3.948,00 excl. btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2021 enveloppe 6, subproject 15, AR 2210000 BI 
080000. 

5. PERSONEEL – TIJDELIJKE UITBREIDING PRESTATIEBREUK TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de tijdelijke uitbreiding met 7u/week van de 
prestatiebreuk van XXX van 25u/week naar 32u/week voor de periode van 27 april 2021 tot en met 31 mei 2021. 

Dit wordt vastgelegd in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst. 

Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel volgens 
haar prestatiebreuk. 

6. PERSONEEL – KENNISNAME PROCES-VERBAAL SCHRIFTELIJK GEDEELTE AANWERVINGSPROCEDURE 
VAN EEN VOLTIJDSE CONTRACTUELE BETREKKING VAN OMGEVINGSAMBTENAAR STEDENBOUW (B1-

B3) VOOR ONBEPAALDE DUUR EN AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van het schriftelijk gedeelte 
op 19 april 2021 van de aanwervingsprocedure voor een voltijds contractuele functie van Omgevingsambtenaar 
Stedenbouw (B1-B3) en waaruit blijkt dat geen enkele kandidaat geslaagd is voor het schriftelijk gedeelte. 

De aanwervingsprocedure voor een voltijds contractuele functie van Omgevingsambtenaar Stedenbouw (B1-
B3) is, gelet op het gegeven dat er geen geslaagde kandidaten zijn, beëindigd. 



Het college van burgemeester en schepenen zal onderzoeken op welke manier de functie van de 
Omgevingsambtenaar Stedenbouw op korte termijn kan worden ingevuld of  hoe het takenpakket verbonden 

aan deze functie kan worden opgenomen. 

7. PERSONEEL - OPENVERKLARING VAN EEN TIJDELIJKE CONTRACTUELE BETREKKING ALS OMGEVINGS-

AMBTENAAR STEDENBOUW OP NIVEAU A1-A3 EN AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE DUUR 

VAN 1 JAAR 

In toepassing van Hoofdstuk IV, Afdeling 2, artikel 30 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel 

wordt een tijdelijke functie als voltijds contractueel omgevingsambtenaar stedenbouw op niveau A1a-A3a voor 

de duur van één jaar met aanleg van een wervingsreserve voor de duur van één jaar. 

Deze vacature wordt gepubliceerd via de gemeentelijke website, de VDAB en wordt intern bekendgemaakt. 

De selectie zal bestaan uit een gestructureerd interview op basis van het CV en een functie-specifieke 
selectietechniek.  

De selectiecommissie wordt conform de rechtspositieregeling samengesteld als volgt: de wnd. algemeen 
directeur en het diensthoofd van de dienst waar het personeelslid zal worden tewerkgesteld en die beschikt over 

een hogere rang dan de vacante betrekking.  

De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of ongeschiktheid van elke 
kandidaat. 

In toepassing van hoofdstuk III – Afdeling 3 – Artikel 23 en volgende van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel wordt na de selectieprocedure een wervingsreserve voor de duur van één jaar aangelegd. 

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

8. ADVIES VAN 26 APRIL 2021 VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING 

VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag ingediend NV TERRANOVA, Scheldedijk 30, 

2070 Zwijndrecht, inzake de exploitatie van windturbine, bronbemaling, , gelegen te Callemansputte Zelzate, 

Evergem 

kadastraal: Evergem: 4 e afd., sectie A, nummers: 164, 165, 166, 184B, 185F, 186K, 186L  

Zelzate: 1 e afd., sectie D, nummers: 106A, 111A, 112C, 113C, 115C, 221C, 221D, 223F, 224E, 227A, 228K, 228N, 

228S, 229A, 232A, 233A, 234A, 235A, 237D, 245A, 249D, 249E, 253E, 254B, 255D, 255E, 260C/2, 264A, 265A, 269, 

270, 271A, 277A, 294F, 304, 307A, 308A, 312, 582K, 583N, 587C, 588D, 592S, 600A, 604A, 617A, 625, 626, 633A, 

642A, 855A, 855A2, 855B, 855B2, 855C, 855C2, 855D, 855D2, 855E, 855F, 855G, 855H, 855K, 855L, 855M, 855N, 
855P, 855R, 855S, 855T, 855V, 855W, 855X, 855Y, 855 ongunstig te adviseren. 

De aanpassing aan de natuurherinrichting wordt gunstig geadviseerd. 

9. AANWEZIGHEID GEWESTELIJKE OMGEVINGSVERGUNNINGSCOMMISSIE 

 

Gemeentelijk dossiernummer: O/2021/558 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2020142117 

 

Aanvrager en/of exploitant NV TERRANOVA, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht 

Voorwerp: exploitatie van windturbine, bronbemaling en aanpassing aan de 
natuurherinrichting 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

Ligging: Callemansputte te Zelzate, Evergem  

kadastraal: Evergem: 4 e afd., sectie A, nummers: 164, 165, 166, 184B, 185F, 
186K, 186L  

Zelzate: 1 e afd., sectie D, nummers: 106A, 111A, 112C, 113C, 115C, 221C, 
221D, 223F, 224E, 227A, 228K, 228N, 228S, 229A, 232A, 233A, 234A, 235A, 

237D, 245A, 249D, 249E, 253E, 254B, 255D, 255E, 260C/2, 264A, 265A, 269, 270, 

271A, 277A, 294F, 304, 307A, 308A, 312, 582K, 583N, 587C, 588D, 592S, 600A, 
604A, 617A, 625, 626, 633A, 642A, 855A, 855A2, 855B, 855B2, 855C, 855C2, 



855D, 855D2, 855E, 855F, 855G, 855H, 855K, 855L, 855M, 855N, 855P, 855R, 

855S, 855T, 855V, 855W, 855X, 855Y, 855 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020142117 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/558 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/574 

Uiterste beslissingsdatum: 27-04-2021 

Behandelaar: Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Vergunning 

Verlenende overheid: 

Departement Omgeving 

Het college wenst aanwezig te zijn voor de gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) betreffende 
de omgevingsvergunning aangevraagd door Terranova, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht. 

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

10. INSTELLEN MORATORIUM OP NIEUWE WINDMOLENS OP HET GRONDGEBIED VAN ZELZATE  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om ‘moratorium’ in te stellen op nieuwe 

windturbines op Zelzaats grondgebied. 

11. ECONOMIE:  DEELNAME AAN WEEK  VAN DE MARKT (OKTOBER 2021) 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met deelname aan de “Week van de Markt” van 4 tot 
en met 10 oktober 2021.  

De volgende prijzen zullen worden voorzien: 

− 5 gevulde trolleys aan te kopen bij een marktkramer en te bedrukken met de logo’s van de gemeente, de 
provincie en de adviesraad economie; 

− een aantal Zelzaatse kadobonnen. 

12. MOB – VRAAG VAN “VOORUIT ZELZATE” TOT TOELATING VOOR HET INRICHTEN EN HET 

BEWEGWIJZEREN VAN EEN FIETS – EN WANDELROUTE OVER HET GRONDGEBIED VAN ZELZATE VAN 1 
T.E.M.15 MEI 2021 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan “Vooruit Zelzate” tot inrichting van 2 
wandel- en fietsroutes in te richten op het grondgebied van Zelzate van 1 t.e.m. 15 mei 2021.  

De op dat moment geldende coronamaatregelen dienen te allen tijde te worden gerespecteerd. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het plaatsen van wegwijzers (BLOSO-
pijltjes met inbegrip van enkele QR-codes) voor dit evenement langs de openbare weg. 

De aanvrager/organisator dient de wegwijzers zelf te plaatsen en te verwijderen binnen de week na het einde 

van de activiteit. De wegwijzers vermelden duidelijk de gegevens van de organisator. 

Alle deelnemers dienen zich aan de wegcode te houden. De instructies van de politiediensten dienen te worden 

gevolgd. 

Ter hoogte van de oversteekplaatsen aan de R4 moet op duidelijke wijze worden gewaarschuwd voor een 
gevaarlijke oversteek. 

Daar waar de wandeltocht de onverharde paden verlaat en er op andere openbare wegen wordt verder 
gewandeld, dient te worden gewaarschuwd dat men de onverharde weg verlaat en er op de openbare weg 
verder wordt gewandeld. 

De aanduidingen van het parcours mogen geen andere verkeersborden onleesbaar, verbergen of onzichtbaar 
maken. Ze mogen ook geen aanpassingen aanbrengen aan verkeersborden. 

De aanduidingen mogen het verkeer op openbare weg niet hinderen. 

Het gemeentebestuur verklaart uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af te wijzen in verband met of naar 
aanleiding van ongevallen die door het evenement zouden worden veroorzaakt. 
 
 

De wnd. algemeen directeur,    De burgemeester-voorzitter 


