
 

 
 

BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

  
Datum zitting 4 juni 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. 21 en 28 mei 2021. 

2. ALGEMENE VERGADERING VAN DE GEMEENTELIJKE HOLDING NV OP 30 JUNI 2021 – AANDUIDEN 
VERTEGENWOORDIGER 

Dirk Goemaere aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen op die vergadering. 

3. ALGEMENE VERGADERING VAN NORTH SEA PORT NV OP DIGITALE WIJZE DIE ZAL DOORGAAN OP 25 JUNI 
2021 – GOEDKEUREN DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT 

Hecht goedkeuring aan volgende agenda van de algemene vergadering van North Sea Port SE die plaatsvindt op 

25 juni 2021 om 16:00 uur op digitale wijze via MS Teams:  

1. Opening en vaststellen van agenda 

2. Verslag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 26 juni 2020  

3. Bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2020 (incl. bestuursverslag, accountantsverklaring en 

resultaatbestemming)  

4. Verlenen van decharge aan de Bestuurders en aan de Leden van het TZO van North Sea Port SE 

5. Instemming met het verlenen van decharge door het Bestuur van North Sea Port SE aan de Bestuurders 

van  

1. North Sea Port Netherlands N.V.  

2. North Sea Port Flanders nv van publiek recht en  

3. North Sea Port Netherlands Beheer B.V.   

6. Herbenoeming onafhankelijk lid TZO (voordracht van aandeelhouders V)  

7. Voorstel indexering vergoeding onafhankelijke leden TZO 

8. Strategisch plan – stand van zaken 

9. Aandeelhoudersstrategie – bespreking amendement Provincie Zeeland 

10. Varia  

11. Sluiting 

De vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate (de heer Lucien Van De Velde), of zijn in de plaats gestelde (de 
heer Gino D’Haene), die zal deelnemen aan de algemene vergadering van North Sea Port SE op 25 juni 2021  
opdracht te geven om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de zitting van heden. 

De contactgegevens van de vertegenwoordiger zullen worden bezorgd aan North Sea Port. 

4. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

Worden ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt:  

- XXX vroeger ingeschreven op het adres Boerenstraat 28/0201 te Zelzate; 
- XXX vroeger ingeschreven op het adres Slachthuisstraat 14/0101 te Zelzate; 
- XXX vroeger ingeschreven op het adres Molenstraat 4 te Zelzate; 

- XXX vroeger ingeschreven op het adres Cederstraat 2 te Zelzate: 



- XXX vroeger ingeschreven op het adres Leegstraat 30/0102 te Zelzate; 
- XXX vroeger ingeschreven op het adres Groenplein 5/0101 te Zelzate. 

Worden ambtshalve uit het vreemdelingenregister geschrapt: 

- XXX vroeger  ingeschreven op het adres Koningin Fabiolalaan 18 te Zelzate; 
- XXX vroeger ingeschreven op het adres Groenplein 5/0101 te Zelzate; 
- XXX vroeger ingeschreven op het adres Veldbrugstraat 30/0201 te Zelzate; 
- XXX vroeger ingeschreven op het adres Leegstraat 114 te Zelzate; 
- XXX vroeger ingeschreven op het adres Groenplein 9/0101 te Zelzate; 

- XXX vroeger ingeschreven op het adres Groenplein 5/0101 te Zelzate. 

5. COMMUNICATIE: MEDEWERKING AAN PLANTJESWEEKEND ‘KOM OP TEGEN KANKER’ 

Het college van burgemeester en schepenen wenst optimale medewerking te verlenen aan het plantjesweekend 
van Kom op tegen Kanker en wenst de volgende antwoorden te geven aan de comitéverantwoordelijke: 

• De communicatieambtenaar zal een oproep doen naar de adviesraden en de collega’s van de sport-jeugd- en 
cultuurdienst om hun verenigingen aan te schrijven en zal een oproep op de gemeentelijke facebookpagina 

plaatsen voor vrijwilligers. 

• Het zaaltje achter de bibliotheek kan, net zoals de voorbije jaren, gebruikt worden voor opslag en distributie 
van de plantjes. 

• De communicatiedienst zal de plantjesverkoop promoten via website, facebook en het reklameblad. 

• De technische dienst zal de verkoopsaffiches verdelen in openbare gebouwen en dienstencentra. 

6. GOEDKEUREN EVENEMENT “FEEST VRIJZINNIGE JEUGD” OP 12 EN 13 JUNI GEORGANISEERD DOOR HET 

HUMANISTISCH VERBOND ZELZATE IN HET PARK  TE ZELZATE    

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het Humanistisch Verbond Zelzate, om het 

feest van de vrijzinnige jeugd te organiseren in het park te Zelzate op 12 en 13 juni 2021. 

De op dat moment geldende maatregelen i.k.v. de berstrijding tegen het coronavirus dienen te worden nageleefd.  

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

7. OPENING ZICHTREKENING VOOR BETALINGEN BURGERLIJKE STAND 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de opening van een zichtrekening voor 
administratieve opvolging van betalingen burgerlijke stand. 

8. BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nr. 2021/130, 2021/131 

9. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER BELASTING OP ONGESCHIKTE EN 
ONBEWOONBARE WOONGELEGENHEDEN AANSLAGJAAR 2021 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woongelegenheden 2020  – voor een bedrag van 13.184,76 euro 

en 7 artikels. 

10. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET 
GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN TOT UITOEFENING VAN EEN COMMERCIELE ACTIVITEIT 
AANSLAGJAAR 2020 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− Belasting op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van een commerciële 

activiteit aanslagjaar 2020  – voor een bedrag van  9.920,45 euro en 46 artikels. 

11. OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN 2020 

Het college van burgemeester en schepenen draagt alle bovenstaande investeringskredieten uit 2020 over naar 

2021.  



Algemene rekening Beleidsitem 
Actie-

plan 
Actie Investeringsenveloppe Subproject 

Budget 

2020 

Geboekt 

2020 

Overdraag

-baar 2020 

1500000 

Investeringssubsidies en -schenkingen in 

kapitaal met vorder  ing op… 011999 Overige algemene diensten     IP999 Overige investeringen 16 Veegvuilcontainer 0,00 4 763,62 -4 763,62 

1500000 

Investeringssubsidies en -schenkingen in 

kapitaal met vorder  ing op… 068000 Groene ruimte B4.2 B4.2.2 IP4.2 Verfraaien en vergroenen de publieke ruimte 7 Gezond wonen in Debbautshoek 60 000,00 0,00 60 000,00 

1500000 

Investeringssubsidies en -schenkingen in 

kapitaal met vorder  ing op… 080000 Gewoon basisonderwijs B2.2 B2.2.2 IP2.2 Recreatie en ontspanning voor de jeugd 3 Sportzaal school - subsidies 155 000,00 0,00 155 000,00 

2140000 Plannen en studies 029000 Overige mobiliteit en verkeer B3.2 B3.2.3 IP3.2 Fietsvriendelijk klimaat 3 Studiebureau mobliteitsplan 40 000,00 0,00 40 000,00 

2140000 Plannen en studies 035000 Klimaat en energie B4.3 B4.3.4 IP4.3 Klimaatneutraliteit en-adpatatie 3 Opstellen van adaptatieplan 38 100,00 0,00 38 100,00 

2140000 Plannen en studies 035000 Klimaat en energie B4.3 B4.3.4 IP4.3 Klimaatneutraliteit en-adpatatie 4 

Studie onderzoek gemeentelijk 

energiebedrijf 20 000,00 0,00 20 000,00 

2140000 Plannen en studies 060000 Ruimtelijke planning B5.4 B5.4.5 IP5.4 Ruimtelijk beleid 1 

Ruimtelijk beleid: opmaak RUP's 

(Klein Rusland, Pa 210 000,00 6 265,84 203 734,16 

2200000 

Onbebouwde terreinen - 

gemeenschapsgoederen 020000 Wegen     IP999 Overige investeringen 15 Doorsteek Karnemelkpolder 530 000,00 330 000,00 200 000,00 

2200000 

Onbebouwde terreinen - 

gemeenschapsgoederen 068000 Groene ruimte B4.2 B4.2.2 IP4.2 Verfraaien en vergroenen de publieke ruimte 4 Omvorming groenzones 60 000,00 0,00 60 000,00 

2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 011999 Overige algemene diensten B6.1 B6.1.1 IP6.1 Optimaliseren de gemeentelijke werking 1 Kantoorruimte opknappen 5 000,00 0,00 5 000,00 

2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 011999 Overige algemene diensten B6.1 B6.1.1 IP6.1 Optimaliseren de gemeentelijke werking 3 

Reorganisatie lokettenzaal & update 

infrastructuur 28 000,00 0,00 28 000,00 

2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 011999 Overige algemene diensten B6.1 B6.1.1 IP6.1 Optimaliseren de gemeentelijke werking 5 

Kantoren AD afwerken (plafond, 

verwarming, inricht 20 000,00 0,00 20 000,00 

2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 011999 Overige algemene diensten     IP999 Overige investeringen 2 Gebouwen gemeente 883 201,96 40 478,13 842 723,83 

2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 040000 Politiediensten     IP999 Overige investeringen 7 Politie infrastructuur 40 000,00 0,00 40 000,00 

2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 070500 Gemeenschapscentrum     IP999 Overige investeringen 6 Kerkfabriek 50 000,00 0,00 50 000,00 

2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 073900 Overig kunst- en cultuurbeleid B1.3 B1.3.1 IP1.3 Ontmoetingsplaatsen 2 Kiosk 10 000,00 0,00 10 000,00 

2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 080000 Gewoon basisonderwijs B2.2 B2.2.2 IP2.2 Recreatie en ontspanning voor de jeugd 4 Sportzaal school 218 248,20 16 879,50 201 368,70 

2220000 

Bebouwde terreinen - 

gemeenschapsgoederen 068000 Groene ruimte B4.2 B4.2.2 IP4.2 Verfraaien en vergroenen de publieke ruimte 6 Gezond wonen in Debbautshoek 60 000,00 0,00 60 000,00 

2220000 

Bebouwde terreinen - 

gemeenschapsgoederen 099000 Begraafplaatsen B4.2 B4.2.2 IP4.2 Verfraaien en vergroenen de publieke ruimte 3 

Gefaseerde omvorming 

begraafplaats (verhardingen) 125 000,00 53 047,76 71 952,24 

2220000 

Bebouwde terreinen - 

gemeenschapsgoederen 099000 Begraafplaatsen B4.2 B4.2.2 IP4.2 Verfraaien en vergroenen de publieke ruimte 5 

Muur kerkhof en vervangen door 

groenscherm 15 000,00 0,00 15 000,00 

2240000 Wegen 020000 Wegen B3.1 B3.1.1 IP3.1 Voetpaden 2 Voetpadenplan 130 000,00 76 937,89 53 062,11 

2240000 Wegen 020000 Wegen     IP4.2 Verfraaien en vergroenen de publieke ruimte 10 Wegenwerken 695 465,76 86 169,51 609 296,25 

2240000 Wegen 020000 Wegen     IP4.2 Verfraaien en vergroenen de publieke ruimte 8 Busstation en omgevingswerken 

1 047 

186,75 170 661,80 876 524,95 

2250000 

Overige infrastructuur betreffende de 

wegen 020000 Wegen B3.2 B3.2.2 IP3.2 Fietsvriendelijk klimaat 1 Fietsenstalling & oplaadpunt 25 000,00 0,00 25 000,00 

2250000 

Overige infrastructuur betreffende de 

wegen 020000 Wegen     IP4.2 Verfraaien en vergroenen de publieke ruimte 11 Infrastructuur wegen 17 017,93 0,00 17 017,93 

2289000 Overige onroerende infrastructuur 067000 Straatverlichting     IP999 Overige investeringen 20 Inbreng OV fluvius 0,00 -950 060,00 950 060,00 

2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA 074099 Overig sportbeleid     IP1.2 Ondersteunen verenigingsleven 12 Realisatie Zelzate Zuid 

3 626 

654,90 39 096,31 

3 587 

558,59 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 011999 Overige algemene diensten     IP999 Overige investeringen 12 Vervangen machines 8 016,85 499,95 7 516,90 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 020000 Wegen B1.2 B1.2.1 IP1.2 Ondersteunen verenigingsleven 9 Signalisatie voor evenementen 5 000,00 4 879,85 120,15 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 020000 Wegen B3.1 B3.1.1 IP3.1 Voetpaden 1 

Vervangen van klein materieel 

(stroomgroep, bosmaa 10 000,00 8 991,11 1 008,89 



2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 020000 Wegen     IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 18 Aankoop materiaal - dienst wegen 8 605,28 8 476,05 129,23 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 020000 Wegen     IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 19 Aankoop hoogtewerker 30 000,00 20 162,23 9 837,77 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 020000 Wegen     IP999 Overige investeringen 4 Stellingen en materiaal magazijn 6 000,00 5 851,56 148,44 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 068000 Groene ruimte B3.1 B3.1.1 IP3.1 Voetpaden 3 Graafmachine 50 000,00 46 585,00 3 415,00 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 068000 Groene ruimte B6.2 B6.2.2 IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 3 Aankoop bakfrees kniklader 4 300,00 11 856,80 -7 556,80 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 068000 Groene ruimte B6.2 B6.2.2 IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 5 Aankoop klepelmaaier 4 300,00 3 320,60 979,40 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 068000 Groene ruimte B6.2 B6.2.2 IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 6 

Aankoop heet water machine voor 

reiniging/onkruidv 60 000,00 78 492,70 -18 492,70 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 068000 Groene ruimte B6.2 B6.2.2 IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 7 

Zitmaaier, kleine grasmaaier, 

bosmaaier, bladblaze 50 500,00 73 694,45 -23 194,45 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 071000 Feesten en plechtigheden B1.2 B1.2.1 IP1.2 Ondersteunen verenigingsleven 1 

Aankoop kunststof kisten 

feestmaterialen 3 000,00 2 877,38 122,62 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 071000 Feesten en plechtigheden B1.2 B1.2.1 IP1.2 Ondersteunen verenigingsleven 10 Herbruikbare bekers 10 000,00 0,00 10 000,00 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 071000 Feesten en plechtigheden B1.2 B1.2.1 IP1.2 Ondersteunen verenigingsleven 5 

Plaatsing bijkomende elektrische 

voedingskasten ev 15 000,00 0,00 15 000,00 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 071000 Feesten en plechtigheden B1.2 B1.2.1 IP1.2 Ondersteunen verenigingsleven 6 

Aankoop bijkomende elektrische 

verdeelkasten uitle 3 000,00 0,00 3 000,00 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 071000 Feesten en plechtigheden B4.2 B4.2.1 IP4.2 Verfraaien en vergroenen de publieke ruimte 1 

Aankoop kerstverlichting Markt, 

Groenplein, Assene 25 000,00 2 848,05 22 151,95 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 071000 Feesten en plechtigheden B4.2 B4.2.1 IP4.2 Verfraaien en vergroenen de publieke ruimte 2 

Voorziening elektrische voeding 

kerstverlichting R 10 000,00 0,00 10 000,00 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 074099 Overig sportbeleid B2.2 B2.2.2 IP2.2 Recreatie en ontspanning voor de jeugd 2 Pompen visvijver 10 000,00 9 137,85 862,15 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 075000 Jeugd B2.2 B2.2.2 IP2.2 Recreatie en ontspanning voor de jeugd 1 

Onderhoud en herinrichten 

recreatiezones (oa speel 60 000,00 0,00 60 000,00 

2300000 

Installaties, machines en uitrusting - 

gemeenschapsgoederen 098400 

Ontsmetting en openbare 

reiniging B6.2 B6.2.1 IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 8 Poetsmachine 45 000,00 43 494,53 1 505,47 

2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 011999 Overige algemene diensten B6.1 B6.1.1 IP6.1 Optimaliseren de gemeentelijke werking 2 Onthaal organiseren 10 000,00 0,00 10 000,00 

2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 011999 Overige algemene diensten B6.1 B6.1.1 IP6.1 Optimaliseren de gemeentelijke werking 4 Meubilair gemeentehuis 43 436,13 11 233,66 32 202,47 

2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 071000 Feesten en plechtigheden B1.2 B1.2.1 IP1.2 Ondersteunen verenigingsleven 2 Aankoop nieuwe podiumelementen 12 000,00 11 628,10 371,90 

2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 071000 Feesten en plechtigheden B1.2 B1.2.1 IP1.2 Ondersteunen verenigingsleven 7 

Aankoop opvouwbare tenten 

uitleendienst 4x4 m( 5 s 4 000,00 3 904,85 95,15 

2410000 

Informaticamaterieel - 

gemeenschapsgoederen 010000 Politieke organen B6.1 B6.1.2 IP6.1 Optimaliseren de gemeentelijke werking 6 Digitaliseren beleidsorganen 30 000,00 0,00 30 000,00 

2410000 

Informaticamaterieel - 

gemeenschapsgoederen 011901 ICT B1.3 B1.3.1 IP1.3 Ontmoetingsplaatsen 1 Digitaal evenementen loket 1 400,00 0,00 1 400,00 

2410000 

Informaticamaterieel - 

gemeenschapsgoederen 011901 ICT B6.2 B6.2.1 IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 10 Investeringen ICT 411 901,03 201 647,15 210 253,88 

2410000 

Informaticamaterieel - 

gemeenschapsgoederen 011901 ICT B6.2 B6.2.1 IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 11 Digitaliseren boekhouding 51 794,42 0,00 51 794,42 

2410000 

Informaticamaterieel - 

gemeenschapsgoederen 011901 ICT B6.2 B6.2.1 IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 12 ICT materiaal 229 615,09 8 161,50 221 453,59 

2410000 

Informaticamaterieel - 

gemeenschapsgoederen 011901 ICT B6.2 B6.2.1 IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 9 ICT materiaal 106 344,00 95 042,12 11 301,88 

2410000 

Informaticamaterieel - 

gemeenschapsgoederen 011999 Overige algemene diensten     IP6.1 Optimaliseren de gemeentelijke werking 7 Digitaliseren geluid gemeenteraad 30 000,00 25 362,81 4 637,19 

2410000 

Informaticamaterieel - 

gemeenschapsgoederen 011999 Overige algemene diensten     IP999 Overige investeringen 11 Beveiligingscamera's 15 000,00 0,00 15 000,00 

2410000 

Informaticamaterieel - 

gemeenschapsgoederen 080000 Gewoon basisonderwijs     IP999 Overige investeringen 13 ICT-materiaal school 11 410,24 11 365,53 44,71 



2420000 

Kantooruitrusting - 

gemeenschapsgoederen 071000 Feesten en plechtigheden B1.2 B1.2.1 IP1.2 Ondersteunen verenigingsleven 8 Tafels en stoelen 60 000,00 38 172,54 21 827,46 

2430000 

Rollend materieel - 

gemeenschapsgoederen 020000 Wegen B4.3 B4.3.1 IP4.3 Klimaatneutraliteit en-adpatatie 2 Aankoop elektrische wagen 25 000,00 25 264,50 -264,50 

2430000 

Rollend materieel - 

gemeenschapsgoederen 020000 Wegen B6.2 B6.2.2 IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 1 Vervanging bestelwagen TD 35 000,00 33 196,35 1 803,65 

2430000 

Rollend materieel - 

gemeenschapsgoederen 020000 Wegen     IP999 Overige investeringen 19 

Verkoop Liebherr A900Littronic + 

Zoutstrooir Jonge 0,00 -15 300,00 15 300,00 

2430000 

Rollend materieel - 

gemeenschapsgoederen 068000 Groene ruimte B6.2 B6.2.2 IP6.2 Optimaliseren dienstverlening 2 

Aankoop aanhangwagen 

groendienst 750 kg dubbel as  2 500,00 1 718,20 781,80 

2430000 

Rollend materieel - 

gemeenschapsgoederen 071000 Feesten en plechtigheden B1.2 B1.2.1 IP1.2 Ondersteunen verenigingsleven 3 

Aankoop tweedehands bestelwagen 

en ombouw naar meu 40 000,00 25 410,00 14 590,00 

2430000 

Rollend materieel - 

gemeenschapsgoederen 071000 Feesten en plechtigheden B1.2 B1.2.1 IP1.2 Ondersteunen verenigingsleven 4 

Aankoop aanhangwagen 

feestmaterialen 750 kg dubbel 22 500,00 4 198,70 18 301,30 

2470000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA 011300 Archief     IP999 Overige investeringen 5 Archief 2020-2025 30 000,00 0,00 30 000,00 

2500000 

Terreinen en gebouwen in leasing of op 

grond van een soortge  lijk r… 067000 Straatverlichting     IP999 Overige investeringen 21 Aandelen Publi-T (Fluvius) 0,00 

1 050 

930,08 

-1 050 

930,08 

2500000 

Terreinen en gebouwen in leasing of op 

grond van een soortge  lijk r… 074001 Eurohal     IP999 Overige investeringen 17 

Aanrekening activering activa 

TMVW-S 2020 0,00 19 777,91 -19 777,91 

2600000 Terreinen - overige MVA 009000 Overige algemene financiering     IP1.2 Ondersteunen verenigingsleven 11 Verkoop verkaveling Zelzate Zuid 

-4 000 

000,00 0,00 

-4 000 

000,00 

2810000 

Belangen in intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en soo  rtgeli… 067000 Straatverlichting     IP999 Overige investeringen 20 Inbreng OV fluvius 0,00 -79 166,67 79 166,67 

2811000 

Belangen in intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en soo  rtgeli… 067000 Straatverlichting     IP999 Overige investeringen 20 Inbreng OV fluvius 0,00 950 000,00 -950 000,00 

2841000 

Andere aandelen - nog te storten bedragen 

(-) 093000 Sociale huisvesting     IP999 Overige investeringen 18 

Gedeeltelijke volstorting CVBA 

Wonen 0,00 396,93 -396,93 

6640000 Toegestane investeringssubsidies 040000 Politiediensten     INVESTERING Dummy project U Uitgaven dummy project 107 628,40 0,00 107 628,40 

6640000 Toegestane investeringssubsidies 040000 Politiediensten     IP999 Overige investeringen 9 Investeringen PZ 2020-2025 107 628,40 87 546,32 20 082,08 

6640000 Toegestane investeringssubsidies 041000 Brandweer     INVESTERING Dummy project U Uitgaven dummy project 70 000,00 0,00 70 000,00 

6640000 Toegestane investeringssubsidies 041000 Brandweer     IP999 Overige investeringen 8 Investeringen BWZC 2020-2025 203 000,00 0,00 203 000,00 

6640000 Toegestane investeringssubsidies 067000 Straatverlichting     IP4.2 Verfraaien en vergroenen de publieke ruimte 9 

Trekkingsrechten verlichting 

Busplein 53 000,00 0,00 53 000,00 

6640000 Toegestane investeringssubsidies 079000 Erediensten     INVESTERING Dummy project U Uitgaven dummy project 15 480,61 18 154,02 -2 673,41 



12. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ – AANKOOP VAN VERBRUIKSMATERIAAL BAERT VOOR 
KLEUTER EN LAGER - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’ 

tot de aankoop van verbruiksmateriaal voor kleuter- en lager onderwijs. De raming bedraagt € 11.424,97 excl. 
btw of € 14.461,98 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Deze opdracht wordt gegund aan de firma Baert, Essenestraat 16 te 1740 Ternat, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 11.424,97 excl. btw of € 14.461,98 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 6159999, beleidsitem 080000 van de dienst exploitatie. 

13. ONDERWIJS – BESTELLEN VAN LEER- EN WERKBOEKEN VAN DIVERSE UITGEVERIJEN BIJ CLOUDWISE 
VOOR SCHOOLJAAR 2021 - 2022  

Het college verleent goedkeuring aan de gemeentelijke basisschool De Krekel tot het bestellen van de leer- en 

werkboeken bij Cloudwise Belgium BVT, Tweemontstraat 169, 2100 Deurne voor het schooljaar 2021-2022.  

De raming van de uitgave bedraagt € 22.718,55 incl. BTW. Deze uitgave wordt voorzien in het budget van 2021 

van AR 6141002, beleidsitem 080000 van de dienst exploitatie.  

14. ONDERWIJSPERSONEEL – VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBT GEWOON 
BASISONDERWIJS 

In het gemeentelijk basisonderwijs van Zelzate wordt volgende betrekking vacant verklaard: 

− 1 voltijds ambt (36/36) voor administratief medewerker HSO 

De vaste benoeming gaat in op 01 juli 2021 en voor zover de betrekkingen op die datum nog vacant zijn. 

De benoemingsvoorwaarden worden bepaald als volgt: 

1) Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, de E.V.A.(Europese Vrijhandelsassociatie) of in 

het bezit zijn van een vrijstelling verleend door de Vlaamse Regering. 

2) Burgerlijke en politieke rechten genieten of in het bezit zijn van een door de Vlaamse Regering te verlenen 
vrijstelling die samengaat met de vrijstelling bedoeld in 1. 

3) Van onberispelijk gedrag zijn zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar 
tevoren werd afgeleverd. Het uittreksel strafregister moet de volgende finaliteit vermelden: 596.2 – model 

bestemd voor contact met minderjarigen. 

4) Voldoen aan de taalvereisten. Het personeelslid dat een tijdelijke afwijking van de taalvereisten heeft 
verkregen, komt niet in aanmerking voor vaste benoeming tijdens de duur van deze afwijking. 

5) Lichamelijk geschikt zijn. Om in het onderwijs in dienst te komen mag de gezondheidstoestand van het 
personeelslid geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de leerlingen of cursisten. De medische 

geschiktheid wordt aangetoond via een medisch attest, afgeleverd door de huisarts. 

6) Een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebben, bij organieke bepalingen of bij 
overgangsmaatregel, voor het specifieke wervingsambt. 

7) Op 31 mei 2021 voorafgaand aan de datum vaste benoeming ten minste 360 dagen dienstanciënniteit  
hebben  in het ambt van benoeming in een of meer instellingen van de inrichtende macht. 

- De dienstanciënniteit wordt in aanmerking genomen en berekend volgens artikel 6 van het decreet 
rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs; 

8) De betrekking in hoofdambt uitoefenen. 

9) Zich kandidaat hebben gesteld in de vorm en binnen de termijn vermeld in de oproep tot de kandidaten. 

10) Voor het ambt in kwestie als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" hebben 

verkregen bij het schoolbestuur waar de vacante betrekking zich situeert.   

- Als het personeelslid de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” kreeg in een instelling van de 
inrichtende macht die tot een scholengemeenschap behoort, geldt deze bepaling voor alle instellingen 
van de inrichtende macht die tot deze scholengemeenschap behoren. 

- Als het personeelslid de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” kreeg in een instelling van de 
inrichtende macht die niet tot een scholengemeenschap behoort, geldt deze bepaling voor alle 
instellingen van deze inrichtende macht die niet tot een scholengemeenschap behoren. 



- Als het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt deze voorwaarde geacht voldaan te zijn. 

- Meer informatie over evaluatie kan u terugvinden in de omzendbrief PERS/2010/09 van 29 oktober 2010 

11) Uiterlijk op de vooravond van de vast benoeming (30 juni 2021) tijdelijk aangesteld zijn in een instelling van 
de inrichtende macht in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. 

- Behoort de instelling waar het personeelslid voor doorlopende duur is aangesteld, tot een 
scholengemeenschap, dan vervult het personeelslid deze voorwaarde voor alle instellingen van de 

scholengemeenschap. 

- De tijdelijke aanstelling houdt niet in dat het personeelslid in de vacant verklaarde betrekking moet 
fungeren. Het personeelslid kan evengoed tijdelijk aangesteld zijn in een andere vacante betrekking, in 

een niet-vacante betrekking of zelfs in een andere instelling.  

- Het personeelslid moet echter wel degelijk een tijdelijke aanstelling hebben in het ambt van benoeming. 

- Ook deeltijds vast benoemde personeelsleden die hun benoeming willen uitbreiden, moeten uiterlijk op 
30 juni 2021 tijdelijk aangesteld zijn in het ambt waarin ze voor uitbreiding kandideren. 

De kandidaturen voor een vaste benoeming in één of meerdere van de vacante betrekkingen moeten, bij ter post 

aangetekende brief, uiterlijk op 22 juni 2021, aan het desbetreffende schoolbestuur worden verstuurd. 

De kandidatuur vermeldt de vacante betrekking waarvoor gekandideerd wordt en eventueel de ingeroepen 
voorrang, met aanduiding van de diensten waarop men zich beroept. 

Alle personeelsleden van de scholengemeenschap worden op de hoogte gebracht van deze vacantverklaring op 15 
juni 2021. 

15. JEUGD – WIJZIGING IN AANSTELLING JOBSTUDENT/GROEPSANIMATOR SPEELPLEINWERKING ZOMER 

2021 NAAR VRIJWILLIGER SPEELPLEINWERKING 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanstelling als jobstudent/groepsanimator van XXX 

voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juli 2021 te wijzigen naar een aanstelling als vrijwilliger met een 

dagvergoeding van € 35,41 per dag. Dit op vraag van betrokkene omwille van fiscale redenen. 

Dit wordt vastgelegd in een afsprakennota voor vrijwilligers. 

16. JEUGDDIENST: PROJECT – “GROTE BEVRAGING: BELEVINGSONDERZOEK JEUGD ZELZATE” - 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de raming voor de opdracht “grote 

bevraging – belevingsonderzoek jeugd Zelzate”. De raming bedraagt € 4.400 excl. btw of € 4.752 incl. 21% btw; 

De opdracht voor het voeren van een grote bevraging: belevingsonderzoek voor de jeugd van Zelzate wordt 

gegung aan Stichting Lodewijk de Raet – Schakel, Koningin Maria Hendrikaplein 64a – 9000 Gent 
vertegenwoordigd door Micheline De Kreijger tegen het nagerekende bedrag van€ 4.400 excl. btw of € 4.752 

incl. 21% btw voor 18 dagdelen van de offerte aanvraag dit zoals opgenomen in de prijsberekening hoger 
vermeld. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte met kenmerk 617916. Het 

krediet dient te worden voorzien bij budgetwijziging. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de intergemeentelijke ICT-medewerker en de financiële dienst. 

17. MOBILITEIT: STUDIE HERINRICHTING N436 ASSENEDESTEENWEG ZELZATESTRAAT - SAMENSTELLING 

PROJECTSTUURGROEP 

De Projectstuurgroep voor de studie van de herinrichting van de N436 Assenedesteenweg - Zelzatestraat, waarbij 
beide lokale besturen gezamenlijk als initiatiefnemer optreden, wordt samengesteld als volgt: 

- Afgevaardigde(n) voor het lokaal bestuur Assenede  
(burgemeester, schepen van openbare werken, mobiliteitsambtenaar); 

- Afgevaardigde(n) voor het lokaal bestuur Zelzate  

(burgemeester, schepen van openbare werken, schepen van mobiliteit/verkeer, stedenbouwkundig 

ambtenaar, mobiliteitsambtenaar); 
- Afgevaardigde van de politiezone Assenede-Evergem; 
- Afgevaardigde van de politiezone Puyenbroeck; 

- Afgevaardigde van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken; 
- Afgevaardigde van de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer - Oost-Vlaanderen; 

- Afgevaardigde van de Openbare Vervoersmaatschappij De Lijn; 
- Afgevaardigde van het Departement Omgeving; 
- Afgevaardigde van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. 



Als voorzitter van de PSG wordt aangewezen: de burgemeester van Zelzate (indien verhinderd: de burgemeester 
van Assenede). 

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het lokaal bestuur van Assenede. De betreffende instanties 
zullen worden gecontacteerd om hun afvaardiging kenbaar te maken. 

18. MOBILITEIT: STUDIE HERINRICHTING N436 ASSENEDESTEENWEG ZELZATESTRAAT - GOEDKEURING 

STARTNOTA 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de visie in de voorliggende startnota: 

- De huidige gewestweg N436 Assenedesteenweg - Zelzatestraat zal worden getransformeerd naar een 
wegcategorie ‘lokale weg type 2’ met als primaire functie een lokale ontsluiting voor de aanpalende 

woonomgeving naar Assenede, Zelzate of het hogere wegennet; 
- De doorgaande functie van de huidige gewestweg N436 (voor bovenlokaal verkeer en vrachtverkeer) zal 

worden overgenomen door de nog aan te leggen alternatieve route parallel aan de R4 en de N49/E34. Het 
busvervoer blijft behouden op de bestaande route van de Assenedesteenweg - Zelzatestraat; 

- Om de snelheid te beheersen en de leefbaarheid te borgen op de heringerichte Assenedesteenweg - 

Zelzatestraat wordt volgend conceptschema met een streefbeeld van drie subzones nagestreefd (blz 93 van 

de startnota): 

 

De startnota voor de herinrichting van de gewestweg N436, zoals opgemaakt door VENECO, wordt goedgekeurd. 

19. PERSONEEL – CONSOLIDATIE ARBEIDSONGEVAL 16 MAART 2021 – XXX 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het arbeidsongeval, waarvan XXX, technisch 

medewerker niveau C1-C3, het slachtoffer werd op 16 maart 2021 te consolideren op 1 april 2021 zonder 
blijvende arbeidsongeschiktheid.  

Een afschrift van deze beslissing wordt aangetekend aan XXX 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 of de huidige beslissing kan aanvechten door de zaak aanhangig te maken voor de 

bevoegde arbeidsrechtbank van zijn woonplaats, hetzij via dagvaarding, hetzij via verzoekschrift.  



De aanvraag moet vergezeld zijn van alle verantwoordingsstukken. 

20. VERSCHUIVINGEN KALENDER VISWEDSTRIJDEN I.F.V. AANGEPASTE CORONAMAATREGELEN 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gevraagde verschuivingen (= gele arcering) 

binnen de kalender 2021 en stelt onderstaande kalender tot organisatie van wedstrijden op de gemeentelijke 
visvijver voor het jaar 2021 opnieuw vast: 

dag datum uur aanvrager 

zaterdag 29 mei 11u – 17u De Goudkarper 

zondag 6 juni 13u – 17u Het Loze Vissertje 

zaterdag 12 jun 12u - 16u Vrije Vissers 

zondag 13 jun 09u -18u Lokerse Carp Crew 

woensdag 16 jun 18u30-21u30 Vrije Vissers 

zaterdag 19 jun 09u – 18u Mondial 

zondag 20 jun 09u – 18u Mondial 

zondag 18 juli 13u – 15u Het Loze Vissertje 

zaterdag 24 juli 16u -20u Het Loze Vissertje 

zaterdag 31 juli 09u – 17u Kilvissers 

zaterdag 7 augustus 13u – 18u Het Loze Vissertje 

zondag 8 augustus 13u - 18u De Zwarte Kat 

zondag 22 augustus 13u - 18u De Zwarte Kat 

zaterdag 30 oktober 13u – 17u Het Loze Vissertje 

zaterdag 4 december 11u - 15u Kilvissers 

De wedstrijden kunnen worden georganiseerd op voorwaarde dat de COVID-19 maatregelen het toelaten. 

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. 

21. CONTAINERGAMES HORECA  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het horecagedeelte bij de containergames toe te 
vertrouwen aan schuttersclub Sint Sebastiaan mits in acht nemen van de op dat moment geldende 

horecaprotocollen. 

22. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – HEROPENEN SPORTHAL VOOR + 13 JARIGEN 

Het college gaat akkoord met de heropening van de sporthal voor alle doelgroepen vanaf 9 juni 2021 die binnen 

de voorwaarden vallen van de beslissingen van het overlegcomité op 4 juni 2021. 

23. TMVW – S-DIVISIE – ZWEMBAD EUROHAL ZELZATE – HEROPSTART RECREATIEZWEMMEN 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de heropstart van het recreatie-zwemmen vanaf 9 
juni 2021 wanneer het overlegcomité dit zoals aangekondigd gunstig adviseert op 4 juni 2021. 

24. DIENST STEDENBOUW: CULTUURHUIS AFVOEREN GROND 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Afvoeren grond Cultuurhuis”. De raming 

bedraagt € 43.400 euro incl incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 
waarde). 

Deze opdracht wordt gegund aan DEC, Haven 1025-Scheldedijk 30; 2070 Zwijndrecht; voor een 
maximumbedrag van € 43.400 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven 
in budget onder investeringsproject IP999, subproject 2 onder AR 2210000 en BI 011999.  

25. WIZARD OPENBAAR ONDERZOEK - GUNNING 

Aan Cevi nv, Bisdomplein 3, 9000 Gent wordt wizard openbaar onderzoek gegund overeenkomstig de offerte 
2021/554 voor een bedrag van 1.349,60€ (incl. BTW). 



De betalingen zullen gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet 
ingeschreven in de het meerjarenplan van 2021 op artikel 6142200/060000. 

Een afschrift van onderhavig besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur en aan de ICT-
verantwoordelijke. 

26. AANVRAAG BIJKOMENDE VERHARDING ALPHONSE DUYSBURGHLAAN 12 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de vraag. De werken zullen door de 
technische dienst uitgevoerd worden en worden aangerekend aan de bewoner. 

27. AANVRAAG UITZONDERING OP AANTAL AANWEZIGEN KLOOSTER DOOR SINT LAURENS VOOR HET 

ORGANISEREN VAN DE EXAMENS VAN 14/06/2021 TOT EN MET 23/06/2021  

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Sint Laurens, om de zaal “OnderDeKapel” 
in ‘t Klooster te gebruiken van 14 tot en met 23 juni 2021, telkens van 08u tot 13u, voor maximum 41 personen 

om coronaproof de examens te laten doorgaan. 

Er dienen voldoende leerkrachten aanwezig te zijn om toezicht uit te oefenen. 

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

28. ORGANISATIE ROMMELMARKT 13 JUNI 2021 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de geplande rommelmarkt op 13 juni 2021 
te laten doorgaan op voorwaarde dat het overlegcomité van de federale overheid van 4 juni 2021 groen licht 
geeft en mits het correct naleven van de huidige coronamaatregelen en bovenvermelde afspraken. 

29. TECHNISCHE DIENST: PROJECT 2021/739 – AANKOOP VAN 50M³ POTGROND  - GOEDKEURING 

GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van 50m³ potgrond”. De raming 

bedraagt € 2.479,34 excl. btw of € 3.000,00 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 

waarde). 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 juni 2021, opgesteld door de 

Technische Dienst. 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Deze opdracht wordt gegund aan Snebbout NV, Molenstraat 138 te 9970 Kaprijke, tegen het nagerekende 

offertebedrag van € 2.547,50 excl. btw of € 3.082,48 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven 

in budget 2021 beleidsdomein omgeving 068000/6159999. 

30. TECHNISCHE DIENST: PROJECT 2021/738 – AANKOOP VAN 4.500 ÉÉNJARIGE BLOEMEN  - 
GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan raming voor de opdracht “Aankoop van 4.500 éénjarige bloemen”. De raming 

bedraagt € 3.773,58 excl. btw of € 4.000,00 incl. 6% btw. 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 
waarde). 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 juni 2021, opgesteld door de 

Technische Dienst. 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Groendecor, Rijkswachtlaan 9 
te 9060 Zelzate, tegen het nagerekende offertebedrag van € 3.863,20 excl. btw of € 4.094,99 incl. 6% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven 

in budget 2021 beleidsdomein omgeving 068000/6159999. 

31. MILIEU – GOEDKEUREN GEMEENTELIJKE INFORMATIE- EN STANDPUNTNOTA – ONTWIKKELING 
WARMTENET ARCELOR-MITTAL GENT – ZELZATE  

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gemeentelijke informatie- en 
standpuntnota – ontwikkeling warmtenet Arcelor-Mittal Gent – Zelzate. 

32. COLLEGE NEEMT HET INITIATIEF OM HET COLLEGE VAN WACHTEBEKE UIT TE NODIGEN VOOR EEN 
POLITIEK OVERLEG OVER VORMING VAN WOONMAATSCHAPPIJEN 



 

PUNT II     OMGEVING 

1. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Bouwen van een poolhouse 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Kleine Landeigendomlaan 2, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0300 Y  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021055178 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/574 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/590 

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

ingediend door XXX inzake het bouwen van een poolhouse, gelegen te Kleine Landeigendomlaan 2, 9060 
Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0300 Y  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: /// 

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: vraag tot extra huisnummer - opsplitsen van een magazijn 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of 

activiteiten 

Ligging:  ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0251 X  3, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021024886 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/545 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/561 

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

ingediend door XXX inzake het vraag tot extra huisnummer - opsplitsen van een magazijn, gelegen te 
Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0251 X  3  een voorwaardelijke vergunning af te leveren. 

De vergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit omvat: 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 6.4.1° 750 L afvalolie  

 15.1.1° 5 VOERTUIG maximum 5 auto's  

 15.2. 1 stuk 1 onderhoudsbrug  

 16.3.2°a) 13 KW airco's voor verwarming gebouw staan boven 
op dak 8kw 

compressor aanduiding 5 op plan en is 5 kw  

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

http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/561


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 bedrijf moet blijvend toezien dat haar wagens binnen in de loods worden geparkeerd en niet in de 

Onteigeningsstraat (woonerf). 

Ook mogen geen activiteiten (o.a. afspuiten van wagens met hogedrukreiniger) plaatsvinden op het openbaar 
domein. 

Het advies van de hulpverleningszone Centrum d.d. 3/5/2021 dient strikt te worden nageleefd. Echter mag er 
slechts 1 unit (dus 1 huisnummer) worden gemaakt binnen het magazijn. 

De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:  

• Bodemverontreiniging moet vermeden worden. Gevaarlijke stoffen moeten op een opvangbak staan, 
absorptiekorrels moeten aanwezig zijn, ... 

• Een bodemonderzoek is nodig bij overdracht, sluiting en faillissement, en om de 20 jaar. 

• De nodige maatregelen moet genomen worden om geluidoverlast van de compressor of andere 
installaties te hebben (bvb. inkapselen) 

• Aandachtspunten:  

o Passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging nemen: voorkomen van 
ongevallen of gevolgen ervan te beperken;  

o De best beschikbare technieken (BBT) toepassen;  

o Afvalstoffen worden voorkomen, onderzoek naar hergebruik en recyclage  

o In totaal moeten 18 afvalstromen apart ingezameld worden door de bedrijven. Het betreft 
ondermeer volgende afvalstoffen: klein gevaarlijk afval, papier- en kartonafval, groenafval, 

afgedankte elektrische en elektronische apparaten, afvalbanden, puin, gevaarlijke 

afvalstoffen, pmd-afval;  

o Doelmatige gebruik van energie;  

o Analyse van waterhuishouding, bvb. gebruik hemelwater, infiltratie,  

o Indien een verwarmingsinstallatie aanwezig is: Er is een verplicht onderhoud voor de 
centrale verwarmingsinstallatie (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 

betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming 
van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater) en de houders van de 
gevaarlijke stoffen (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en 

sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II)). De exploitant dient een kopie van 

het keuringsverslag over te maken aan de gemeentelijke milieudienst, en dit binnen de 6 

maand na het bekomen van de vergunning.  

o Optimalisatie van mobiliteit, door bvb. alternatieve vervoersmiddelen, handelswaar te 
groeperen, …  

o Bij definitieve stopzetting van de activiteit worden er maatregelen genomen om elk risico op 
verontreiniging te voorkomen en om het bedrijfsterrein terug in een gesaneerde toestand te 

brengen. 

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. 

5°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/ 

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 XXX 

Voorwerp: Aanbrengen van gevelbekleding (crepi) 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Patronagestraat 12, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0793 B  5, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021084810 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/594 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/610 

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

ingediend door XXX inzake het aanbrengen van gevelbekleding (crepi), gelegen te Patronagestraat 12, 9060 

Zelzate, Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0793 B  5 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. 

4. 

 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Verbouwen van een eengezinswoning 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: De Keyserstraat 16, 9060 Zelzate,  ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0459 A, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021060701 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/579 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/595 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag 
ingediend door XXX inzake het verbouwen van een eengezinswoning, gelegen te De Keyserstraat 16, 9060 
Zelzate, Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0459 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: /// 

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: Aanleggen van terras en zwembad 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Hans Kochlaan 56, 9060 Zelzate,  ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0384 H, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021063306 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/580 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/596 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag 
ingediend door XXX inzake het aanleggen van terras en zwembad, gelegen te Hans Kochlaan 56, 9060 Zelzate, 

Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0384 H 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 terrassen dienen 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. 

6. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Verbouwen van eengezinswoning 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

Ligging: Heidelaan 91, 9060 Zelzate,  

ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0406 S  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021072914 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/586 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/602 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag 
ingediend door XXX inzake het verbouwen van eengezinswoning, gelegen te Heidelaan 91, 9060 Zelzate, 

Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0406 S  2 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 voorwaarden gesteld in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer AWV - District Gent 
Autosnelwegen uitgebracht op 31 mei 2021 dienen te worden nageleefd. 

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 en/of exploitant Société Nationale De Transport Par Canalisations –  

Nationale Maatschappij Der Pi,  

Voorwerp: NMP omlegging stikstofleiding ND300 thv knooppunt O4bis 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

Ligging: Pres. J.F. Kennedylaan zn, 9060 zelzate, 

 GENT 14 AFD, sectie H, ZELZATE 2 AFD, sectie F, ZELZATE 2 AFD, sectie F, 

GENT 14 AFD, sectie H, GENT 14 AFD, sectie H, GENT 14 AFD, sectie B, 
ZELZATE 2 AFD, sectie F, ZELZATE 2 AFD, sectie F, GENT 14 AFD, sectie H, 
GENT 14 AFD, sectie H, WACHTEBEKE 1 AFD, sectie A,  
0919 D,0916 E,0912 G,0915 S,0915 Y,0292 H  2,0912 2,0915 G,0915 A2,0917 

N,0912 M, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020159146 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/533 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/549 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 28-
05-2021 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag door de Société Nationale De Transport Par 
Canalisations – Nationale Maatschappij Der Pi. 

Er wordt geen beroep ingediend. 

8. 

Aanvrager: Van Halteren - Notarissen 

Rue de Ligne 13 

1000 Brussel 

Voorwerp: Splitsing onroerende goederen 

Ligging: Industriepark Rosteyne 1 

2de Afd. Sie F nr. 873/d 

337/21 338/21 

Uiterste adviesdatum 16/06/2021 

Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen geeft 
volgende opmerkingen bij de verdeling van bovenvermelde gronden: 

- De invulling van het nieuwe gebouw dient ten allen tijde te voldoen aan de noemer 
kantoorachtigen, refererend naar de omzendbrief RO 2017/01 Een gedifferentieerd 

ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en de onbebouwde gebieden: 

hoofdstuk 3.3 eigentijdse economische ontwikkelingen in bedrijventerreinen in ruime 

zin dient voldaan te zijn aangaande de kantoorachtigen 

- het parkeren op de site wordt gemeenschappelijk georganiseerd zoals blijkt uit de 

omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020052154 (intern nummer 2020/409), dit 
dient tijdens  exploitatie ten allen tijde ook verzekerd te blijven zodat het parkeren 
steeds op eigen terrein gebeurt 

 

http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/549


PUNT III     KENNISGEVINGEN 

1. Brief van Batopin d.d. 7 mei 2021 betreffende vooruitgang van het project van de CASH-punten 

2. Bericht van Batopin 27 mei 2021 betreffende reactie op ons schrijven d.d. 26 februari 2021 waarin verwezen 

wordt naar het antwoord op de mail van onze financieel directeur d.d. 12 mei 2021  

3. Bericht van de omwonenden van het Koninklijk Antheneum Zelzate d.d. 26 mei 2021 betreffende overlast 

4. Bericht van XXX d.d. 27 mei 2021 betreffende snelheid in de Denderdreve  

5. Bericht van de ouderraad Sint-Laurens West d.d. 31 mei 2021 betreffende verkeers(on)veiligheid aan de 
school  

6. Brief van Veneco d.d. 18 mei 2021 betreffende aankoopcentrale duurzame voertuigen voor lokale besturen  

7. Bericht van Veneco d.d. 19 mei 2021 betreffende bestek en selectieleidraad fietsleasing 

8. Bericht van Veneco d.d. 2 juni 2021 betreffende fietsleasing niet mogelijk voor mandatarissen 

9. Bericht van het departement MOW d.d. 21 mei 2021 betreffende Mobiliteitsbrief 219: Fiets 

10. Uitnodiging tot de statutaire algemene vergadering van OVSG op 15 juni 2021 

11. Verslag van het overleg van de stuurgroep vaccinatiecentrum d.d. 21 mei 2021  

12. Verslag van de Raad van Bestuur van IDM d.d. 28 april 2021  

13. Notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen d.d. 17 maart 2021 

14. Notulen van het RBC Regio van Fluvius Antwerpen d.d. 17 maart 2021 

15. Notulen van het RBC Regio van Fluvius Antwerpen d.d. 20 april 2021 en 28 april 2021  

16. Notulen van het RBC Antwerpen van Fluvius Antwerpen d.d. 17 maart 2021 

17. Notulen van het RBC Antwerpen van Fluvius Antwerpen d.d. 20 april 2021 en 28 april 2021  

18. Notulen en de presentatie van de algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 
26 mei 2021 

 

In opdracht: 

De wnd. algemeen directeur,    De burgemeester-voorzitter 


