
 

 

 
BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

  

Datum zitting 7 mei 2021 

Datum publicatie website: 14 mei 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. 12 en 26 maart, 2, 12, 16 en 26 april  2021. 

2. DIENST ALGEMEEN SECRETARIAAT EN ARCHIEF: GOEDKEURING DAGORDE EN EN ELK VAN DE 
AFZONDERLIJKE PUNTEN VAN DE DAGORDE VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN FINEG NV OP 11 
MEI 2021 

Goedkeuring te hechten aan de agenda en elk afzonderlijk punt van de agenda van de Algemene Vergadering 
tevens jaarvergadering FINEG nv van 11 mei 2021:  

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur over de werking van de vennootschap in 
het boekjaar 2020  

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020  

3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2020  

4. Goedkeuring van de winstverdeling  

5. Toekenning en betaalbaarstelling van het dividend 2020  

6. Toekenning en betaalbaarstelling tussentijds dividend 2021  

7. Verlenen van afzonderlijkde kwijting aan de bestuurders  

8. Statutaire benoemingen  

9. Statutaire mededelingen  

Aan de heer Lucien Van de Velde, gemeentelijk vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
(jaar)vergadering van Fineg NV, wordt gevraagd zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in 
artikel 1 van dit besluit.  

Aan de heer Lucien Van de Velde, gemeentelijk vertegenwoordiger, wordt gevraagd het ingevulde en 

ondertekende stemformulier, samen met een afschrift van dit besluit, te bezorgen aan FINEG nv, ter attentie 

van het secretariaat op het e-mailadres secretariaat@fineg.be.  

3. BURGELIJKE STAND:VRAAG TOT DE BETALING VAN DE BEGRAFENIS OP KOSTEN VAN HET 
GEMEENTEBESTUUR 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de betaling van de begrafeniskosten van XXX 

ten bedrage van 1.500,00 euro (incl btw). 

De uitgave wordt geboekt op AR 6131010  / BI 011999. 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst burgerlijke stand en de financiële dienst. 

4. BURGERZAKEN - AANKOOP VAN VAZEN EN KARAFFEN ALS GESCHENK TER GELEGENHEID VAN DE 

JUBILEUMVIERINGEN / RELATIEGESCHENKEN 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bij de firma Art Glass atelier bvba 20 vazen type Fusion en 
6 sets karaffen aan te kopen voor een bedrag van 1€ 1.302,40 excl. btw of € 1.575,90 incl. 21% btw. 

De uitgave voor wordt toegerekend op AR 011999: BI 6143001:  

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst en dienst burgerzaken. 
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5. DIENST BURGERZAKEN – TOEKENNING HUISNUMMER KERKSTRAAT 

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

het bouwen van meergezinswoning ( 5 appartementen)  ligging Kerkstraat,  9060 Zelzate, afdeling 2 nrs. B636 F 

en B636 G:  

• 73/0001 - 73/0002 = gelijkvloers 

• 73/0101 -  73/0102  = 1de verdieping 

• 73/0201    = 2de verdieping 

6. DIENST BURGERZAKEN – TOEKENNING HUISNUMMER GROTE MARKT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers voor 
het bouwen van meergezinswoning (1 handelszaak met 5 appartementen) ligging Grote Markt,  9060 Zelzate, 

afdeling 2 B631 G :  

• 11/0001: handelszaak 

• 11/0101 : eerste verdieping 

• 11/0201 : 2de verdieping 

• 11/0301: 3de verdieping 

• 11/0401: 4de verdieping 

• 11/0501: 5de verdieping 

7. DIENST BURGERZAKEN – TOEKENNING HUISNUMMER SIERRELAAN 

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

het bouwen van woning ligging Sierrelaan (achterkant Cesenaticolaan 26),   9060 Zelzate, afdeling 2 C379X 4: 

• 23 

8. COMMUNICATIE: AANKOOP GADGETS HUISSTIJL 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bij de firma Eurogifts de volgende gadgets met het logo 
van Zelzate aan te kopen: 1.000 balpennen, 1.000 pins en 500 shoppingbags, voor een bedrag van 1.451 euro 
exclusief BTW, 1.755,71 euro inclusief 21% BTW) 

De uitgave voor wordt toegerekend op AR 6143001: BI 011999:  

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

9. COMMUNICATIE: BRIEF XXX - VOORSTEL NIEUWE NAAM CULTUURHUIS 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de communicatieambtenaar om de brief van XXX te 

bezorgen aan de Culturele raad van Zelzate. 

10. COMMUNICATIE: ACTIES GEVRAAGD DOOR HOLEBI SPIRIT EN CASA ROSA (IN HET KADER VAN 17 MEI) 

Het college van burgemeester en schepen gaat akkoord met volgende acties gevraagd door Holebi Spirit: 

a) Het registeren van de gemeente op www.idahot.be 

b) Uithangen van de regenboogvlag aan het gemeentehuis op 17 mei 2021; 

e) Rond 17 mei komt er op de gemeentelijke website een artikel over de International Day Against 

Homophobia en Transphobia, daarin worden de beschikbare kanalen voor mensen die het 
moeilijk hebben met hun identiteit ook vermeld; 

f) Het onderwijs voorzien van educatieve pakketten, waarbij net zoals in het besluit van 2019 Holebi 
Spirit zelf de scholen (behalve de gemeenteschool) contacteert om afspraken te maken rond de 
educatieve pakketten; 

g) Informatie voorzien in de openbare gebouwen rond 17 mei 2021; de communicatiedienst vraagt 

hiervoor brochures en poster op bij Holebi Spirit en verdeelt die over de jeugddienst, bibliotheek, 
en sporthal; 

h) De communicatiedienst bezorgt de campagnewebsite voor sportclubs aan sportfunctionaris Els 
De Smet met de vraag dit door te geven aan de sportclubs; 

Het college van burgemeester en schepen gaat niet akkoord met volgende acties: 

c) Het aanleggen van een regenboogzebrapad in de gemeente; 

d) Het uithangen van de regenboogvlag aan andere openbare gebouwen;  

 

http://www.idahot.be/


11. ECONOMIE: HEROPENING HORECA 

A. HEROPENING HORECA IN KADER VAN CORONA-EXIT – EXTRA UITBREIDING TERRASSEN - 
GOEDKEURING 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het advies van het veiligheidsoverleg van 5 mei 

2021 voor tijdelijke inname van openbaar domein door horecazaken voor inrichting van terrassen zoals 
hierboven vermeld en keurt aldus de tijdelijke innames van het openbaar domein onder voormelde 
voorwaarden goed met ingang van 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021. 

De communicatieambtenaar krijgt opdracht om de nodige communicatie naar de horecazaken te voeren. 

Een evaluatie zal gebeuren na min. twee weken. 

B. MOBILITEIT: TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENT INZAKE DE TERRASUITBREIDINGEN TEN BEHOEVE VAN 
DE HEROPSTART VAN DE HORECA TEN TIJDE VAN CORONA 

Een STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd vanaf zaterdag 08 mei 2021 tot en met donderdag 
30 september 2021 op alle locaties waar voor de terrasuitbreiding parkeerplaatsen moeten worden vrijgehouden 

(parkeerpleinen, parkeerhavens of parkeerzones). 

Dit verbod GELDT OP elke dag vanaf 08:00 uur tot en met het sluitingsuur dat door de Nationale Veiligheidsraad 
wordt vastgesteld waarop de terrassen moeten sluiten. 

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het verkeerbord E3 met onderbord “vanaf zaterdag 
08 mei 2021 tot en met donderdag 30 september 2021  ‘corona-terras’ ”. 

Deze maatregel GELDT NIET OP de wekelijkse marktdag, kermissen en op andere evenementen. Gedurende die 
periodes worden de desbetreffende verkeersmaatregelen gevolgd. De marktruimte wordt verkeersvrij gemaakt 
conform de maatregelen van artikel 8 van het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer. 

Aan de ingenomen terrasruimte blijft ten allen tijde een VRIJE DOORGANG van 1,5 meter breed beschikbaar 
zodat voetgangers en/of fietsers ongehinderd hun weg verder kunnen zetten. Fietspaden of de rijweg mogen niet 
worden ingenomen. 

Ten allen tijde dient de DOORGANG VOOR DE HULPDIENSTEN op de rijweg gevrijwaard te worden. De gebouwen 
en woningen langsheen het terras dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 

Waar noodzakelijk wordt de ruimte AFGEBAKEND met hekkens of barrière om te verhinderen dat er conflicten 
zouden ontstaan tussen het gebruik van de ruimte en bijvoorbeeld manoeuvrerende voertuigen. 

Op het einde van elke dag waarop het extra terras open was worden de afbakeningen en terrasaanhorigheden 
door de horeca-uitbater OPGERUIMD EN VEILIG OPGEBORGEN. 

Wanneer de horeca-uitbater het extra terras NIET UITBAAT omwille van sluitingsdag, verlof of andere reden, 

worden eveneens de afbakeningen en terrasaanhorigheden opgeruimd en veilig opgeborgen. 

De wegafbakening en 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 dienst communicatie; 

- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

C. AANKOOP VERKEERSREMMERS IN FUNCTIE VAN TERRASUITBREIDING GROTE MARKT 



 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de technische dienst de goedkeuring over te gaan tot de 

aankoop en plaatsing van verkeersremmers ter hoogte van cirkel 2 en eventueel ook cirkel 1 op de Grote Markt 
in functie van de terrasuitbreiding wegens de huidige coronamaatregelen. 

12. LOKALE ECONOMIE : VERGUNNING VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN DIENST VOOR INDIVIDUEEL 
BEZOLDIGD PERSONENVERVOER – VERHOGING MET 1 VOERTUIG  

De exploitant XXX, Burgem. Jos. Chalmetlaan 15 te 9060 Zelzate - ondernemingsnummer: 0748.906.118 - wordt 
gemachtigd om onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen 

− Het aantal voertuigen voor individueel bezoldigd personenvervoer te verhogen met één eenheid, 
meerbepaald Ford S Max met nummerplaat T-LAL-471 met identificatienummer 0001996. 

De exploitant betaalt voor deze vergunning een gemeentelijke retributie, vermeld in artikel 6 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel 
bezoldigd personenvervoer. 

Afschrift van het ondertekend besluit wordt bezorgd aan de aanvrager, de dienst economie en de financieel 
directeur. De aanvrager ontvangt 2 voertuigkaarten met identificatienummer. 

13. EVENEMENT “MOMENT VAN MUZIKALE VERBONDENHEID” OP 09 MEI DOOR DE KONINKLIJKE 

HARMONIE NOORDERLICHT IN HET PARK  TE ZELZATE 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het evenement “moment van muzikale 

verbondenheid”, georganiseerd door de Koninklijke Harmonie Noorderlicht op 09 mei 2021in het park te 9060 

Zelzate, mits het naleven van de adviezen.  

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

14. EVENEMENT “HERDENKINGSPLECHTIGHEID SLAG OM ZELZATE” OP 23 MEI 2021 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het evenement “herdenkingsplechtigheid 
slag om Zelzate” op 23 mei 2021 aan het monument van de Tweede Gidsen. 

 



15. BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nr. 2020/122 

16. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN MAART 2021 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− belasting op bestuurlijke aanhoudingen maart 2021 – voor een bedrag van 407,00 euro en 2 artikels. 

17. AANSTELLING RAADSMAN – BEZWAAR SIT MÉDIA VOOR DE BELASTING OP DE VERSPREIDING VAN 
NIET-GEADRESSEERDE DRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN - AANSLAGJAAR 2020 – 
KOHIERARTIKELS 170000049, 170000084 EN 170000085 

In toepassing van de artikels 297 en 298 van het decreet lokaal bestuur wordt Strada Legale, Frankrijklei 115 te 
2000 Antwerpen aangesteld om namens het gemeentebestuur in dit bezwaar op te treden.  

18. ORGANISEREN VAN STILLE STUDEERPLEKKEN VOOR STUDENTEN IN ZAAL ONDERDEKAPEL VAN ’T 
KLOOSTER VAN 10 MEI 2021 TOT EN MET 30 JUNI 2021 + AFWIJKING OP HET MAXIMUM AANTAL 

TOEGESTANDE PERSONEN IN DIE ZAAL  

zaal OnderDeKapel in ’t Klooster van 10 mei t.e.m. 14 juni en van 24 juni t.e.m. 30 juni 2021 van 09:00 uur t.e.m. 
18:00 uur en van 15 juni t.e.m. 23 juni van 12:30 uur tot 18:00 uur zal ingericht worden als stille studeerruimte.  

een afwijking op de maximumcapaciteit zoals vastgesteld in het college van 2 oktober 2020 zodat 41 personen 
van deze stille studeerruimte gebruik kunnen maken.  

19. JEUGD – AANSTELLING VAN 2 HOOFDANIMATOREN EN 4 GROEPSANIMATOREN SPEELPLEINWERKING 

ZOMER 2021 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de volgende kandidaten aan te stellen als hoofdanimator 
of groepsanimator speelpleinwerking volgens hun beschikbaarheid als volgt doch onder voorbehoud van een 

definitieve planning die in een later college nog vastgesteld zal worden indien er wijzigingen zouden zijn: 

voltijds jobstudent/hoofdanimator speelpleinwerking voor de volgende periode(s): 

▪ 01/07/2021 - 19/07/2021 en 30/07/21 - 13/08/21 (= 24 dagen of 182,4 uren) 

NAAM EN VOORNAAM ADRES GEMEENTE 

   

▪ 01/07/21 -05/07/21 en 19/07/21 – 30/07/21 en 13/08/21 – 25/08/21 (21 dagen of 159,6 uren) 

 NAAM EN VOORNAAM ADRES GEMEENTE 

   

voltijds jobstudent/groepsanimator speelpleinwerking voor de volgende periode(s): 

▪ 01/07/21 - 31/07/21 (21 dagen of 159,6 uren) 

NAAM EN VOORNAAM ADRES GEMEENTE 

   

▪ 02/07/21 - 09/07/21 en 19/07/21 - 23/07/21 en 16/08/21 - 25/08/21 (= 18 dagen of 136,8 uren) 

NAAM EN VOORNAAM ADRES GEMEENTE 

   

▪ 01/07/21 - 02/07/21 en 26/07/21 – 13/08/21 (= 17 dagen of 129,2 uren) 

NAAM EN VOORNAAM ADRES GEMEENTE 

   

▪ 01/07/21 - 02/07/21 en 12/07/21 – 16/07/21  en 02/08/21 - 13/08/21 (= 17 dagen of 129,2 uren) 

NAAM EN VOORNAAM ADRES GEMEENTE 

   

Betrokken jobstudenten zullen worden bezoldigd in de weddenschaal E1 – trap 0, bijkomend krijgen zij 
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. 



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

20. MILIEU – TOELAGEREGLEMENT REGENWATERTONNEN 

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord met de toelage van 15 euro bij de aankoop 
van een regenwaterton. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring van het 
toelagereglement voor de aankoop van een regenwaterton. 

21. MOBILITEIT: OPENBARE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN - CONCREET PLAN VAN AANPAK VAN HET 
KERNNET EN AANVULLEND NET IN ZELZATE (GEMEENTEFICHE HALTES). 

Als globaal antwoord op het plan van aanpak van de haltes en doorstroming stelt het college dat: 

- de haltes pas weg kunnen als het vervangende VoM opgestart en in werking is, 

- de haltepalen (zonder bord De Lijn) bij voorkeur blijven laten staan omdat net die plaatsen als VoM zullen 

dienen en ze in die zin kunnen worden hergebruikt; 

- het schuilhuisje en de vuilbak op Sint-Jan Baptist blijft staan omdat die plaats kan worden gebruikt voor 

de vervangende VoM-lijn nr. 7 ‘Kanaaldorpenroute’ en het weghalen/terugplaatsen waarschijnlijk moeilijk 
zal zijn wegens de leeftijd van het schuilhuisje;  

- de toegankelijkheid van haltes pas zal worden aangepakt wanneer er infrastructuurwerken op de 

openbare weg worden gepland; 

- het voorstel van de haltenamen geen opmerkingen. 

In de nota van het plan van aanpak is per punt het antwoord van het lokaal bestuur herhaald. Deze nota wordt 
bijgevoegd bij dit besluit. 

22.01. MOB - De 

Lijn plan van aanpak KN AN - gemeentefiche_haltes - Zelzate  - (21-1)  bijvoegsel - standpunt cbs20210507.pdf
 

22. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ – AANKOOP VAN BEPLANTING 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’ 
tot de aankoop van beplanting. De raming bedraagt € 2.527,88 excl. btw of € 2.808,75 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur. 

Deze opdracht wordt gegund aan de Tuincenter Roegiers, Stoepestraat 28 te 9960 Assenede, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.527,88 excl. btw of € 2.808,75 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven 
in het budget van 2021 van AR 6001011, beleidsitem 068000 van de dienst exploitatie. 

23. PERSONEEL – KENNISGEVING ONTSLAG WEGENS PENSIONERING – XXX 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag wegens pensionering van de heer XXX, 

met ingang van 1 december 2021. 

XXX wordt een geschenkcheque ter waarde van 1.000 euro toegekend (gekoppeld aan het aantal dienstjaren, in 
zijn geval 27 jaar x 40 euro, maar met een maximum van 1000 euro). 

Aan de betrokkene en de financiële dienst wordt een afschrift van dit besluit overgemaakt. 

24. SPORT: VERVANGENDE MONITOREN SPORTKAMPEN EN MULTIMOVE 2021 -XXX EN XXX 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van XXX als sportmonitor voor de kampen in 2021. 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van XXX als monitore voor multimove in 2021. 

De vergoedingen worden toegerekend op beleidsitem 074099 artikelnummer 6206000, “bezoldigingen ander 

niet vastbenoemd personeel”. 

25. EXTRA VISWEDSTRIJD HET LOZE VISSERTJE OP ZATERDAG 15 MEI EN LOKERSE CARP CREW OP 16 
MEI 2021 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Het Loze vissertje op zaterdag 15 mei 
tussen 13u en 17u een viswedstrijd te organiseren op voorwaarde dat dit mag van de op dat moment geldende 
coronamaatregelen. 



Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan De Lokerse Carp crew om op zondag 16 
mei tussen 9 u en 18 u een viswedstrijd te organiseren op voorwaarde dat dit mag van de op dat moment 

geldende coronamaatregelen. 

Het politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver te Zelzate dient gevolgd te 

worden. 

De deelnemers aan de viswedstrijden betalen via de organisator 2 euro per wedstrijd aan de gemeente. 

26. SPORT – HEROPSTART YOGA EN TAI CHI VANAF 31 MEI 2021 - OUTDOOR 

Het college gaat akkoord met de heropstart van de lessen yoga en tai chi vanaf 31 mei 2021 onder de shelter 
van basisschool de Krekel mits in acht name van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 

27. SPORT: UITBETALING SUBSIDIES WERKJAAR 2020-2021 UITZONDERLIJK ZELFDE BEDRAGEN ALS 
WERKJAAR 2019-2020 

Het college gaat principeel akkoord met het uitbetalen van dezelfde jeugd, werkings- en Eurohalsubsidies als in 
werkjaar 2019-2020. 

Het voorstel moet voorgelegd worden aan de leden van de sportraad en daarna aan de gemeenteraad. 

28. HERAANLEG BUSSTATION EN PARKING – VORDERINGSSTAAT 11  

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 11 van Hertsens NV, Oeverkant 38, 2070 Burcht voor de 
opdracht “Heraanleg van busstation en parking” voor een bedrag van € 441.381,27 incl. btw.  

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van envellope 3 subproject 1 
actieplan OM05.03 actie 1. 

De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

29. TECHNISCHE DIENST: PROJECT 2021/727 – ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN 2021  - 

VORDERINGSSTAAT 1 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de 

opdracht “Onkruidbeheer verhardingen 2021” voor een bedrag van € 2.659,75 excl. btw of € 3.218,30 incl. 21% 

btw en aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering  (Vorderingsstaat 1) van 28 april 2021. Een deel van de 
kostprijs wordt gesubsidieerd door Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement LNE - afdeling 
milieu-integratie en subsidiëringen, Koning AlbertII-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Dit deel wordt geraamd op 

€ 10.500,00 (voor de volledige opdracht). 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2021 beleidsdomein omgeving 
6159999/068000. 

De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

30. AANKOOP NIEUWE DAKPANELEN FIETSENSTALLING BUSPLEIN VOOR PROJECT IP4.2/8 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot de aankoop van het materiaal omschreven 

in prijsofferte Q2020-303038 van de firma VelopA N.V. d.d. 4 december 2020. 

31. HERSTELLING VEEGWAGEN 1-HUH-019 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de technische dienst om de herstellingen 
zoals vermeld in de offerte te laten uitvoeren door Groosman Bedrijfswagens b.v, ten bedrage van 3.545,89 
euro (exclusief BTW) of 4.290,53 euro (inclusief BTW). 

32. HET GIETEN VAN EEN SOKKEL VOOR KUNSTWERK TROOSTPLEK FERM 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de technische dienst om een sokkel 
(45x45x100cm) te gieten om het kunstwerk op te plaatsen voor de opening van de troostplek van Ferm. 

33. UITBREIDING IN GAMMA LED STRAATVERLICHTING 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring in het gebruik van armatuur Izylum in plaats 

van armatuur Teceo in kader van de omschakeling van openbare verlichting naar led. 

34. TD – AANKOOP WERKBLADEN VOOR WERKZAAMHEDEN GEMEENTEHUIS 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de technische dienst om tot aankoop over 
te gaan van de benodigdheden beschreven in bijgevoegde offerte van Stylin’art n.v. 

 

 

 



PUNT II     OMGEVING 

KENNISNAME 

1. 

Aanvrager:   

Voorwerp: Plaatsen van een bijbouw (berging) 

De aanvraag omvat: Stedenbouwkundige handelingen   

Ligging: Denderdreve 15, 9060 Zelzate,  

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021067557 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/584 

AKTENAME VAN DE MELDING D.D. 21 APRIL 2021 VAN XXX VOOR STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN TE 

ZELZATE, DENDERDREVE 15, 9060 ZELZATE 

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  

Voorwerp: Bouwen van twee nieuwe eengezinswoningen 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Assenedesteenweg zn, 9060 Zelzate,  ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0649 A, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021023883 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/546 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/562 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag 
ingediend door XXX inzake het bouwen van twee nieuwe eengezinswoningen, gelegen te Assenedesteenweg zn, 

9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0649 A  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:  

• Agentschap Wegen en Verkeer AWV - District Gent Gewestwegen heeft advies uitgebracht op 17 maart 

2021, ontvangen op 17 maart 2021. De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk 

gunstig   

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  

Voorwerp: Isoleren van de gevel en plaatsen van crepi 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Wachtebekestraat 143, 9060 Zelzate,  ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0205 N 4 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021051793 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/570 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/586 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag 
ingediend door XXX inzake het isoleren van de gevel en plaatsen van crepi, gelegen te Wachtebekestraat 143, 
9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0205 N  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 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. 

4. 

Aanvrager en/of exploitant  

Voorwerp: Plaatsen van gevelisolatie en crepi 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Koningin Fabiolalaan 55, 9060 Zelzate,  ZELZATE 1 AFD, sectie A,  
0384 S  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021053351 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/573 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/589 

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

ingediend door XXX inzake het plaatsen van gevelisolatie en crepi, gelegen te Koningin Fabiolalaan 55, 9060 
Zelzate, kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0384 S  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 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. 

5. 

Aanvrager en/of exploitant  

Voorwerp: Isoleren van de gevel en plaatsen van crepi 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Boerenstraat 9, 9060 Zelzate,  ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0285 Z, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021067405 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/583 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/599 

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

ingediend XXX, inzake het isoleren van de gevel en plaatsen van crepi, gelegen te Boerenstraat 9, 9060 Zelzate, 

kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0285 Z,  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 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. 

6. 

Aanvrager en/of exploitant  

Voorwerp: Bouwen van een woning en tuinberging 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Zeestraat 11, 9060 Zelzate,  ZELZATE 2 AFD, sectie C, ZELZATE 2 AFD, 

sectie C, 0489 C,0027 P, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021028392 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/550 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/566 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag 
ingediend door XXX inzake het bouwen van een woning en tuinberging, gelegen te Zeestraat 11, 9060 Zelzate 
kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0489 C, ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0027 P,  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 oprit naar de carport dient te gebeuren in waterdoorlatende materialen of materialen toegepast 

met een brede voeg en dient beperkt te blijven tot een breedte van 2,50 m. 

• 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. 

• Er dient een septische put te worden voorzien van 2000 l. 
De woning mag enkel gebruikt worden als ééngezinswoning. 

• De voorwaarden opgelegd in de d.d. 07.03.2017 afgeleverde verkavelingsvergunning dienen te worden 

gevolgd. 

• Het terras dient af te wateren naar de tuin. 

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:  

Voorwerp: O/2018/42 – attest tot verkoop van gronden 

Ligging: 9060 Zelzate, Assenedesteenweg 
sectie A nr. 70/e, 70/f en 70/h  

Het attest overeenkomstig art. 4.2.16  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt afgeleverd voor de 
verkaveling V/205/1. 

 

 

mailto:tijdelijke_inname@zelzate.be


8. 

Aanvrager en/of exploitant Mebrom, Industrielaan 9, 9990 Maldegem 

Voorwerp: Wijziging door toevoegen van een mazouttank aan bestaande 
vergunning 

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

Ligging: Suikerkaai 84, 9060 Zelzate, ZELZATE 1 AFD, sectie D,  0568 T, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021016325 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/557 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/573 

KENNISNAME BESLISSING DOOR DE DEPUTATIE BETREFFENDE OMGEVINGSVERGUNNING 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Deputatie d.d. 22-04-2021 
betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag aangevraagd door Mebrom, Industrielaan 9, 9990 Maldegem, 

om op terrein gelegen te Suikerkaai 84, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D,  0568 T de 
bestaande vergunning te wijzigen door een mazouttank toe te voegen 

Er wordt geen beroep ingediend. 

9. 

Aanvrager en/of exploitant X 

Voorwerp: Ontbossing 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging:  ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0077 M, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021009905 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/577 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/omv/app/#/OVProject/593 

ADVIES GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR TOT HET VERLENEN VAN EEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGAANVRAAG 

De aanvraag ingediend door XXX.inzake het ontbossing, gelegen te Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, 
sectie C, 0077 M wordt bijgevolg ongunstig geadviseerd. 

10. 

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

Voorwerp: Bronbemaling voor collector in deels Oudenburgse sluis en 
verwijderen van knotwilgen 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of 

activiteiten  

Ligging: Cornilstraat, Langelede,Sint-Franciesdijk, te Wachtebeke, 
Oudenburgse Sluis, 9060 Zelzate, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020115444 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/523 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/539 

KENNISNAME BESLISSING DOOR DEPARTEMENT OMGEVING D.D 29 APRIL 2021 BETREFFENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van Departement Omgeving d.d. 
29-04-2021 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag van Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 

Er wordt geen beroep ingediend. 

11. 

Aanvrager en/of exploitant x 

Voorwerp: Uitbreiden van een  eengezinswoning 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Alphonse Duysburghlaan 14, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0305 V  2,0305 C  4, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021066742 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/588 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/604 

http://vs-web-01-20/cevi/omv/app/#/OVProject/593


Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag 
ingediend door XXX inzake het uitbreiden van een  eengezinswoning, gelegen te Alphonse Duysburghlaan 14, 

9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0305 V  2, ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0305 C  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:  

• 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. 

12.  

Aanvrager en/of exploitant Strak Bouw 

Staatsbaan 89 Bus 1 

9991 Maldegem 

Voorwerp: Bronbemaling voor hoek Oostkade - Markstraat 

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

activiteiten 

Ligging: Oostkade 17 – 18 en Markstraat 8, 9060 Zelzate 

ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0516 R  2,0516 N  2,0523 M,0523 F, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021022029 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/553 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/omv/app/#/OVProject/569 

Uiterste beslissingsdatum: 14-06-2021 

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

Vergunningverlenende overheid: Zelzate 

ADVIES GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR TOT HET VERLENEN VAN EEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGAANVRAAG 

De aanvraag ingediend door Strak Bouw, Staatsbaan 89 Bus 1, 9991 Maldegem inzake het bronbemaling voor 
hoek Oostkade - Markstraat, gelegen te Oostkade 17, 9060 Zelzate Oostkade 18, 9060 Zelzate Marktstraat 8, 
9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0516 R  2 ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0516 N  2 

ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0523 M ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0523 F wordt bijgevolg gunstig geadviseerd. 

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

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 53.2.2°b)2° 110000 M3/JAAR tijdelijke bemaling voor het realiseren van een kelder  

2. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd: 

Algemeen 

• De bemaling / winning moet zoveel mogelijk beperkt worden.  

• Er dient rekening gehouden te worden met de volgende richtlijnen:  

o grondwaterhandelingen van OVAM 
https://www.ovam.be/sites/default/files/Technische_Richtlijn_Grondwaterhandelingen_28nov2012.pdf 

o bemaling ter bescherming van het milieu https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-
bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu 

o https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen 

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



• De werf rondom de pomp moet, omwille van de veiligheid van voetgangers, fietsers en andere 
voorbijgangers, afgeschermd zijn. 

• Tijdens het bemalen dienen invloedsbeperkende maatregelen genomen te worden. 

• Er dient rekening gehouden te worden met de studie mbt zettingsberekening en de opgenomen 

maatregelen. 

• Om schade aan de naburige woningen te voorkomen dienen plaatsbeschrijvingen opgemaakt te worden. 

• De maatregelen opgenomen in de vergunningsaanvragen moeten gevolgd worden (bvb. geluidsgedempte 

pompen). 

• Onderzoeken om rechtstreeks te lozen in het gescheiden stelsel. 

Bemaling: 

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 

1. 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.  

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

kosteloos mogelijk maakt voor derden. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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,  

1. met vermelding van het dossiernummer,  

2. het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie  

3. een foto van de opstelling van het buffervat . 

4. de start- en einddatum van de bemaling.  

5. 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,  

1. met vermelding van het dossiernummer,  

2. het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie  

3. de start- en einddatum van de bemaling.  

4. het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven 
meegedeelde, 

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/   

 

PUNT III     KENNISGEVINGEN 

1. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 31 maart 2021 betreffende GAS-boete van € 100 aan XXX 
wegens sluikstort   

2. Brief van Fluxys d.d. 15 april 2021 betreffende stilleggen van de werf te Zelzate ter hoogte van het 
kanaal Gent-Terneuzen omwille van vastgestelde kwaliteitsproblemen met een reeks geleverde buizen 

voor de horizontale directionele boring.  

3. Brief van Jofico d.d. 20 april 2021 betreffende doorsturen van onze brief d.d. 26 februari 2021 naar 
partners  

4. E-mail van het vakkabinet van minister Somers d.d. 3 mei 2021 betreffende antwoord op onze motie 

betreffende betere financiering van lokale besturen 

5. E-mail van het departement Mobiliteit en Openbare werken d.d. 15 maart 2021 met als onderwerp 

“Mobiliteitsbrief 217 - verkeersveiligheid” 

6. E-mail van het departement Mobiliteit en Openbare werken d.d. 16 april 2021 met als onderwerp 

“Mobiliteitsbrief 218 - veilige schoolroutes” 



7. Verslag van het overleg van de stuurgroep VC De Hoge Wal d.d. 26 maart 2021 

8. Verslag van het overleg van de stuurgroep VC De Hoge Wal d.d. 23 april 2021  

9. Jaarverslag SVK 2020  

10. Jaarverslag van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2020  

11. Verslag van de projectstuurgroep d.d. 23 februari 2021, presentatie en projectnota van de R4WO – 
Doortocht. 

12.  “Glashelder”, editie mei 2021, v.u. IDM 

 
 

De wnd. algemeen directeur,      De schepen-voorzitter 


