
 

 
 

BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN 

  
Datum zitting 21 mei 2021 

Datum publicatie website: 5 juli 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. 7 mei 2021.  

2. AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 31 MEI 2021  

De agenda van de gemeenteraad van 31 mei 2021 wordt als volgt vastgesteld:  

I. OPENBARE ZITTING 

1. Nieuwe vergunning van de schietstand Van Paret (Op verzoek van raadsleden Filip 
Bruggheman en Frank Bruggeman; verdaagd in zitting van 29 april 2021)  

2. Klachten over geparkeerde vrachtwagens in straten en wijken (Op verzoek van raadsleden 
Filip Bruggheman en Frank Bruggeman; verdaagd in zitting van 29 april 2021)  

3. Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester van 21 mei 2021 houdende organisatie 
van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2021 via 

videoconferentie  

4. Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 26 april 2021 

5. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst/het addendum, afgesloten met het 
Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire 
engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 

gewijzigde besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de 

covid-19-pandemie te versterken 

6. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen 

betreffende informatieveiligheid 

7. Goedkeuren van het subsidiereglement betreffende regenwatertonnen 

8. Algemene jaarvergadering van IDM op 11 juni 2021 – Goedkeuren agenda en vaststellen 

mandaat vertegenwoordiger 

9. Algemene jaarvergadering van Veneco op 17 juni 2021 – Goedkeuren agenda en vaststellen 

mandaat vertegenwoordiger 

10. Algemene jaarvergadering van TMVW ov op 18 juni 2021 - Goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

11. Kennisgevingen 

3. AANKOOP MEUBILAIR VOOR GEMEENTEHUIS 



Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de raming voor de 
opdracht “aankoop meubilair voor gemeentehuis”. De raming bedraagt € 24.179,25 excl. btw of € 
29.256,89 incl. 21% btw;. 

Artikel 2: - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel. 

Artikel 3: - De opdracht wordt gegund aan Inofec bvba, Deinsesteenweg 77, 8700 Tielt tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 24.179,25 excl. btw of € 29.256,89 incl. 21% btw; 

Artikel 4: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met 

het krediet ingeschreven in budget 2020 op algemene rekening 2400000, beleidsitem 011999, van 

de investeringsenveloppe IP6.1, subproject 4. 

4. ALGEMENE VERGADERING VAN ETHIASCO cvba – AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGER  

Artikel 1: - Goedkeuring te verlenen aan de agenda en alle punten op de agenda van de algemene 

vergadering van EthiasCO cvba. 

Artikel 2: - De wnd. algemeen directeur aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen op 
die vergadering. 

Artikel 3: - De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen om namens het bestuur alle akten en 

bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van Ethias CO te onderschrijven en 

haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van het college van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

5. ALGEMEEN: VASTLEGGEN VAN DATA VOOR ZITTINGEN VOOR COLLEGE/VAST BUREAU TOT 

EIND SEPTEMBER 2021 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen legt volgende data vast voor de colleges 

van burgemeester en schepenen en vast bureaus  tot eind september 2021: 02/07, 16/07, 06/08, 

13/08, 27/08, 17/09 en 24/09. 

6. DIENST BURGERZAKEN – TOEKENNING HUISNUMMER ASSENEDESTEENWEG 

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

volgende huisnummers voor het bouwen van 2 ééngezinswoningen ligging Assenedesteenweg:  

- 194 

- 196 

7. COMMUNICATIE: DEELNAME LOKALE GEZONDHEIDSENQUÊTE  

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen besluit om niet deel te nemen aan de 
lokale gezondheidsenquête wegens het ontbreken van het nodige budget. 

8. COMMUNICATIE: PROCEDURE INVULLEN BELASTINGSAANGIFTE FOD FINANCIËN 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de procedure voor 

het invullen van de belastingaangifte. 

9. GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST/HET ADDENDUM, AFGESLOTEN 
MET HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID HOUDENDE HET OPNEMEN VAN 
COMPLEMENTAIRE ENGAGEMENTEN IN HET KADER VAN HET DOOR HET BESLUIT VAN DE 

VLAAMSE REGERING VAN 7 MEI GEWIJZIGDE BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 23 

APRIL 2021 TOT TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE 
CONTACT- EN BRONOPSPORING TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE 
VERSTERKEN. 



Artikel 1:  - Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de 
samenwerkingsovereenkomst/addendum in het kader van het besluit van de  Vlaamse Regering 
van 7 mei 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 

bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken – optie 1, voor de periode 

van 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021. 

Artikel 2:  - Dit besluit wordt genomen bij hoogdringendheid, onder voorbehoud van bekrachtiging 
door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Artikel 3:  - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst, Agentschap Zorg 

en Gezondheid en de eerstelijnszone Oost-Meetjesland. 

10. CULTUUR - VRAAG ETALAGEZOEKTOCHT VZW DE VLIER 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een 

etalagezoektocht voor vzw De Vlier, Kerkstraat 38, 9060 Zelzate. 

Artikel 2: - De communicatieambtenaar kan ondersteuning bieden om dit evenement kenbaar te 
maken. 

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan vzw De Vlier, Kerkstraat 38, 9060 

Zelzate en de communicatieambtenaar 

11. ECONOMIE:  AANVRAAG OPEN TERRAS “ATLAS SEAFOOD” – GROTE MARKT 101 

Artikel 1 : - Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van 
een open terras ter hoogte van Grote Markt 101 onder voorwaarde dat : 

- er altijd een vrije doorgang voor voetgangers en rolstoelgebruikers van 1,2 meter wordt 

gerespecteerd. 

Artikel 2 : -Een uittreksel van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, de 

stedenbouwkundige ambtenaar, de financiële dienst en aan de mobiliteitsambtenaar. 

12. ECONOMIE :  AANVRAAG OPEN TERRAS “PASTA & MORE” – GROENPLEIN 17 

Artikel 1 : - Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van 

een open terras ter hoogte van Groenplein 17 onder voorwaarde dat : 

- Er een goedgekeurde omgevingsvergunning is 

- En er altijd een vrije doorgang voor voetgangers en rolstoelgebruikers van 1,2 meter wordt 

gerespecteerd. 

Artikel 2 : -Een uittreksel van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, de 
stedenbouwkundige ambtenaar, de financiële dienst en aan de mobiliteitsambtenaar. 

13. BETALINGSBEVELEN 

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

betalingsbevelen: Lijst nrs. 2021/126, 2021/128 

14. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN 
APRIL 2021 

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

bestuurlijke aanhoudingen april 2021 – voor een bedrag van 203,50 euro en 1 artikel. 

15. AANSTELLING RAADSMAN – BEZWAAR SIT MÉDIA VOOR DE BELASTING OP DE 
VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE DRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE 
PRODUCTEN - AANSLAGJAAR 2020 – KOHIERARTIKELS 170000123 EN 170000124 



Enig artikel: - 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.  

16. KENNISNAME VAN HET RAPPORT VAN 8 MAART 2021 BETREFFENDE DE FINANCIËN VAN 

HET VACCINATIECENTRUM HOGE WAL 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport van 6 mei 
2021 betreffende de financiën van het vaccinatiecentrum Hoge Wal, opgemaakt door de financieel 

directeur van Evergem. 

Artikel 2: - De rapportering wordt ter kennisname geagendeerd op de eerstkomende 
gemeenteraad. 

17. JEUGD: KAMP JEUGDOPBOUWWERK 2021 

Artikel 1: - Het college gaat akkoord met de organisatie van een jongeren kamp door het 

jeugdopbouwwerk zomer 2021. 

Artikel 2: - Het college gaat akkoord met de aanvraag van een provisie voor het zomerkamp. 

18. MOBILITEIT: ZEESTRAAT - PETITIE MET VRAAG TOT HET PLAATSEN VAN EEN 

LANDBOUWSLUIS INGEVOLGE HET NIET RESPECTEREN VAN HET PLAATSELIJK VERKEER 

Enig artikel: - Er zal bijkomend advies aan de Brandweer worden gevraagd voor een landbouwsluis 
ter hoogte van de terreinen GRECO (Grensboys). 

19. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ – AANKOOP NIEUWE LEERMETHODE TAAL 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gemeentelijke 

basisschool ‘De Krekel’ tot de aankoop van een nieuwe leermethode taal. De raming bedraagt 

€ 1.947,89 excl. btw of € 2.465,68 incl. 21% btw. 

Artikel 2: - Deze opdracht wordt gegund aan Uitgeverij Plantyn, Posthofbrug 6 te 2600 Antwerpen, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.947,89 excl. btw of € 2.465,68 incl. 21% btw. 

Artikel 3: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met 

het krediet ingeschreven in het budget van 2021 van AR 6001100, beleidsitem 080000 van de dienst 

exploitatie. 

20. PERSONEEL - AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK CONTRACTUEEL OMGEVINGSAMBTENAAR 

STEDENBOUW OP NIVEAU A1-A3  

Artikel 1: – XXX wordt aangesteld als tijdelijk voltijds contractueel omgevingsambtenaar 
stedenbouw op niveau A1a-A3a voor de duur van één jaar met ingang van 14 juni 2021 tot en met 13 
juni 2022. 

Artikel 2: - Bij gebrek aan andere kandidaten kan er geen wervingsreserve aangelegd worden.  

Artikel 3: - Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel. 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financiële 
dienst. 

21. PERSONEEL – AANSTELLING BIJ BEVORDERING VAN EEN VOLTIJDS CONTRACTUEEL 

BOEKHOUDER NIVEAU B1-B3 

Artikel 1: - XXX, wordt met ingang van 1 juni 2021 bevorderd tot voltijds contractueel boekhouder op 
niveau B1-B3 voor onbepaalde duur. 



Artikel 2: - Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en de 

personeelsdienst. 

22. PERSONEEL – TIJDELIJKE UITBREIDING PRESTATIEBREUK TECHNISCH BEAMBTE 
SCHOONMAAK  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de tijdelijke uitbreiding 

met 10u/week van de huidige prestatiebreuk van XXX, als tijdelijk deeltijds technisch beambte 

schoonmaak niveau E1-E3, van 28u/week (28/38) naar 38u/week (38/38) voor de periode van 1 juni 
2021 tot en met 31 juli 2021. 

Dit wordt vastgelegd in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst. 

Artikel 2: - Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel volgens hun prestatiebreuk. 

23.  

a. PERSONEEL - KENNISNAME PROCES-VERBAAL SCHRIFTELIJK GEDEELTE 

AANWERVINGSPROCEDURE VAN  EEN CONTRACTUEEL ASSISTENT-DIENSTHOOFD 

TECHNISCHE DIENST OP NIVEAU C4-C5 VOOR ONBEPAALDE DUUR 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van 
het schriftelijk gedeelte op 29 april 2021 van de aanwervingsprocedure voor een voltijds 

contractuele functie van assistent-diensthoofd technische dienst op niveau C4-C5 voor onbepaalde 

duur en waaruit blijkt dat geen enkele kandidaat geslaagd is voor het schriftelijk gedeelte, zodat 

deze aanwervingsprocedure beëindigd is. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en de 
personeelsdienst. 

b. PERSONEEL - OPENVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE (38/38) CONTRACTUELE 

BETREKKING ALS ASSISTENT-DIENSTHOOFD TECHNISCHE DIENST OP NIVEAU C4-
C5 EN AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR + 

VASTSTELLING SELECTIEPROGRAMMA EN SAMENSTELLING SELECTIECOMMISSIE 

Artikel 1: - In toepassing van Titel II, hoofdstuk II en III en bijhorende bijlagen van de 

rechtspositieregeling wordt een betrekking van een voltijds (38/38) contractueel assistent-
diensthoofd technische dienst - niveau C4-C5 voor onbepaalde duur opengesteld via aanwerving. 

Artikel 2: - Het selectieprogramma wordt als volgt bepaald: 

Schriftelijk gedeelte (100 punten) 

Proef 1:  

Competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (met betrekking 
tot de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere 
uitoefening van de functie kan voordoen.  De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij 
de vereiste competenties voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het 

competentieprofiel worden getoetst. 

Proef 2: 
Gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die 
verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat 
worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis met betrekking tot de functie kan hierin 

worden verwerkt. 



Mondeling gedeelte (100 punten) 

Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de 
kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn/haar motivatie, van zijn/haar 

persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn/haar interesse voor het werkterrein.  

De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd. 

Psychotechnisch onderzoek (geschikt) 

Deze proef test de managements- en leiderschapscapaciteiten op het niveau van de functie. 

Beoordeling van de selectiegedeelten 

Schriftelijke en mondelinge examengedeeltes worden steeds op 100 punten gequoteerd. Om 

geslaagd te zijn, dienen de kandidaten 60% van de punten te behalen. Bestaat dit gedeelte uit 
proeven dan dient de kandidaat bovendien op ieder van deze proeven minimaal 50% van de 

punten te behalen. 

Voor de psychotechnische gedeelte dient de kandidaten minstens een geschikt te behalen. 

De selecties zijn niet-vergelijkend. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van een 
volledige vergelijking van de titels en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke 

motivering in overeenstemming met de bepalingen van de Wet betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991. 

De vacature zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke facebookpagina, op de website van de 
VDAB en van de gemeente/het OCMW en eveneens volgens het rekruteringspakket overheid van 

Werken bij de Overheid voor een totaalbedrag van 995 euro excl. 21% BTW of 1.203,95 euro incl. 

21% BTW. De vacature wordt eveneens intern bekendgemaakt. 

Artikel 3: - 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 2 jaar aangelegd. 

Artikel 4: - De selectiecommissie voor de aanwerving van een voltijds contractueel assistent-

diensthoofd technische dienst - niveau C4-C5 voor onbepaalde duur en aanleg van een 
wervingsreserve voor de duur van 2 jaar wordt als volgt samengesteld: 

− wnd. algemeen directeur lokaal bestuur Zelzate 

− wnd. diensthoofd technische dienst, lokaal bestuur Zelzate 

− directeur Infrastructuur & Omgeving gemeente Lievegem 

− diensthoofd technische dienst gemeente Assenede 

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

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financiële 

dienst. 

24. COMBO SCHOLENVELDLOOP – BUITENSPEELDAG – ZONNEBERGLOOP 25 EN 26 
SEPTEMBER 2021 IN KLEIN RUSLAND - PRINCIPEBESLISSING 

Enig artikel: -Het college van burgemeester en schepenen verleent de principiële goedkeuring om 

een combo te maken van de zonnebergloop, de buitenspeeldag, de scholenveldloop en de 
feestelijkheden rond Klein Rusland op zaterdag  25 en zondag 26 september 2021 op voorwaarde 

dat de volledige uitwerking van dit plan nog voorgelegd wordt op het een later college. 



25. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – JAARLIJKSE SLUITING ZWEMBAD ‘EUROHAL’ 

Artikel 1: - Het college gaat akkoord met de sluiting van het zwembad voor de vermelde periode 
van zaterdag 31 juli t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021 tijdens de eerste fase van de dakrenovatie. 

Personeelsleden die deze periode niet volledig verlof willen nemen, worden bij voorkeur ingezet in 

het vaccinatiecentrum Hoge Wal en/of het call center van het vaccinatiecentrum.  

Artikel 2: - De jaarlijkse sluiting zal gecommuniceerd worden naar de bevolking. 

26. VOETPADENPLAN 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen keurt het voetpadenplan goed  

27. TECHNISCHE DIENST: project 2021/735 – HERSTELLEN WEGVERHARDINGEN IN ASFALT  - 

GUNNING 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de technische 

dienst. 

Artikel 2: - De opdracht zal worden gegund via aanvaarde factuur en wordt geraamd op € 6.611,57 
excl. btw of € 8.000,00 incl. 21% btw (btw medecontractant) 

Artikel 3: - De opdracht “herstellen wegverhardingen in asfalt” wordt gegund aan de firma met de 

enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Mobilmat, Pathoekweg 400 

te 8000 Brugge, tegen het nagerekende offertebedrag van € 6.060,00 excl. btw of € 7.332,60 incl. 
21% btw (€ 1.272,60 Btw medecontractant) mits het verkrijgen van een visum. 

Artikel 4:  - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget 2021 met 

volgende kenmerken 2240000/020000   IP4.2/10 . 

28. DIENST ALGEMENE ZAKEN EN ARCHIEF - AANPASSEN DIVERSE BRANDPOLISSEN IN HET 

KADER VAN VERHUUR VAN GEMEENTELIJKE ZALEN  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorzien van een 
clausule afstand van verhaal in volgende polissen zodat een huurder van een zaal/gebouw zich 
niet dient te verzekeren voor brandschade en aanverwante gevaren wat betreft het gebouw en/of 

de inboedel ervan:  

- Polis 22.102.363, gemeenteschool, E. Caluslaan 

- Polis 22.102.359, gemeentehuis, Grote Markt 

- Polis 22.005.605, bibliotheek, Burg. J. Chalmetlaan 

- Polis 22.013.093, ’t Klooster, Kerkstraat  

Artikel 2: - Het college hecht bijgevolg goedkeuring aan volgende offertes:  

- 17650692 

- 17650675 

- 17650691 

- 17650706 

Artikel 3: - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan P&V Verzekeringen, Koningsstraat 

151, 1210 Brussel, t.a.v. de heer Nico Van Rysselberge.  

29. AANVRAAG UITZONDERING OP AANTAL AANWEZIGEN IN BOC KLEIN RUSLAND VAN 01 TOT 
EN MET 11 JUNI 2021 DOOR MELISSA POPSEL VOOR HET ORGANISEREN VAN MAKE UP 



Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen stelt zich vragen bij de organisatie van de 
make-up workshops (fysiek contact, mondmaskerplicht, afstandsregels, …). En adviseert de 
aanvrager om de workshops uit te stellen tot na 9 juni 2021 (start van de eerste stap van het 

zomerplan van de federale regering).  

Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

30. TOEGEVOEGD PUNT: TOELATEN SOLIDARITEITSACTIE VOOR PALESTINA OP ZATERDAG 22 
MEI 2022 OP DE GROTE MARKT VAN 14.00 UUR TOT 15.00 UUR  

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de 
manifestatie “solidariteitsactie voor Palestina” op 22 mei 2021 op de Grote Markt. 

31. TIJDELIJKE EXTRA UITBREIDING TERRAS CAFÉ NOORDERLICHT OP ZONDAG 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft met onmiddellijke ingang  
toestemming aan Café Noorderlicht om naast de reeds toegestane tijdelijke uitbreiding van het 

terras op maandag gedurende de uren van de wekelijkse markt ook op zondag het terras tijdelijk 
uit te breiden ter hoogte van de apotheek Coop. 

Artikel 2: - De tijdelijke uitbreiding wordt toegestaan tot en met 30 september 2021 en onder 

dezelfde voorwaarden als opgenomen in het besluit van 7 mei 2021.  

Artikel 3: - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, de 
communicatieambtenaar en de ambtenaar lokale economie. 

PUNT II STEDENBOUW  

1. 

 

Aanvrager en/of 

exploitant 

XXX 

Voorwerp: garage voor hobby 

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

Ligging: ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0944 E  3, 

Dossiernummer 

Omgevingsloket: 

OMV_2021000298 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/517 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/533 

Behandelaar: Gemeentelijke omgevingsambtenaar 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om een nota korte debatten in te 
dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen inzake het beroep ingesteld tegen de aktename 
door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, aangevraagd voor een garage gelegen te 

Kreekstraat 3, 9060 Zelzate. 

Artikel 2: - De nota korte debatten wordt overgemaakt aan Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
p/a Dienst van de Bestuursrechtscollege, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel met 
rolnummer 2021-RvVB-0387-A 

2. 



 

Aanvrager en/of 

exploitant 

BVBA RAIN CARBON 

Voorwerp: vervangen van schouw 23S100 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

 

Ligging: Vredekaai 18, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 1 AFD, sectie A,  

0484 N  2, 

Dossiernummer 
Omgevingsloket: 

OMV_2021018158 

Gemeentelijk 

dossiernummer 

O/2021/575 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag ingediend door RAIN CARBON, 

inzake het vervangen van schouw 23S100, gelegen te Vredekaai 18, 9060 Zelzate Kadastraal gekend 

als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0484 N 2 bijgevolg Gunstig te adviseren. 

3. 

 

Aanvrager en/of 

exploitant 

NV ORANGE BELGIUM 

Bourgetlaan 3, 

1140 Evere 

Voorwerp: plaatsen van antennes voor telecommunicatie op gebouw 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

 

Ligging: Hoogbouwplein 1B, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0459 F, 

Dossiernummer 
Omgevingsloket: 

OMV_2021009168 

Gemeentelijk 

dossiernummer 

O/2021/578 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag ingediend door ORANGE 
BELGIUM, Bourgetlaan 3, 1140 Evere inzake het plaatsen van antennes voor telecommunicatie op 

gebouw, gelegen te Hoogbouwplein 1B, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie 
D, 0459 F  bijgevolg voorwaardelijk gunstig te adviseren. 

Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd: 

De antenne-eigenaar moet voor het in werking treden van de installatie of voor een wijziging aan de 

antennes een conformiteitsattest aanvragen bij de Vlaamse overheid.  

4. 

 



Aanvrager en/of 

exploitant 

Govan bvba 

Malsemstraat 18 

9880 Aalter 

Voorwerp: regularisatie van garages 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

 

Ligging: Polderstraat 8,, 

Polderstraat 4,, 

Polderstraat 10,, 

Polderstraat 16,, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie B, ZELZATE 2 AFD, 0457 F,0453 E,0468 L,0468 
R,0468 S,0992 D, 

Dossiernummer 
Omgevingsloket: 

OMV_2020132983 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/465 

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

Uiterste beslissingsdatum: 07-04-2021 

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. 06.05.2021 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag van BVBA GOVAN, 
Malsemstraat 18, 9880 Aalter. 

Artikel 2: Er wordt geen beroep ingediend. 

PUNT III KENNISGEVINGEN  

1. Verslag van het overleg van de stuurgroep VC De Hoge Wal d.d. 16 april 2021  

2. Verslag van het overleg van de stuurgroep VC De Hoge Wal d.d. 30 april 2021  

3. Verslag van het overleg van de stuurgroep VC De Hoge Wal d.d. 7 mei 2021  

4. IDM – bijsluiter bij factuur in juni 

5. COMEET – voortgangsverslag 2020 – 2021 

6. Dossier bedrijvenbelasting - memorie van wederantwoord van tegenpartijen (VOKA) 

 

In opdracht: 

Christine Coone  Brent Meuleman 

wnd. algemeen directeur  burgemeester-voorzitter  


