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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. SPOEDEISENDE BIJEENROEPING TOT DE GEMEENTERAAD VAN 14 JUNI 2021 – GOEDKEUREN AGENDA 

I. OPENBARE ZITTING 

1. Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester van 9 juni 2021 houdende organisatie van de 

gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 14 juni 2021 via videoconferentie  

2. Aktename van de verhindering van schepen Geert Asman wegens medische redenen 

3. Beslissing tot het invullen van het opengevallen schepenmandaat  

4. Verkiezing van de heer Dirk Goemaere als schepen die het opengevallen schepenmandaat zal invullen 

gedurende de periode van verhindering 

5. Aktename van het ontslag van de heer Dirk Goemaere als voorzitter van de gemeenteraad waardoor de 

heer Lucien Van de Velde, opvolger, het mandaat als voorzitter van de gemeenteraad vervroegd zal 

opnemen.  

2. EVENEMENT “LOODSFEESTEN ” GENEESKUNDE VOOR HET VOLK - HOOGBOUWPLEIN TE ZELZATE    

a. GOEDKEUREN EVENEMENT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het evenement “Loodsfeesten”, 
georganiseerd door Geneeskunde voor het Volk op 26 en 27 juni 2021 te 9060 Zelzate, mits het naleven van de 

adviezen.  

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. GEBRUIK RADIOWAGEN DOOR GENEESKUNDE VOOR HET VOLK 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het gebruik van een radiowagen.  

De belasting van 16,25€/dag zal worden geïnt voor het gebruik van de radiowagen. Deze belasting is contant te 
betalen. Bij gebreke aan contante betaling wordt deze belasting een kohierbelasting. 

c. PLAATSTEN PUBLICITEITSBORDEN DOOR GENEESKUNDE VOOR HET VOLK 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het plaatsen van 21 publiciteitsborden.  

Voor publiciteitsborden geplaatst langs de R4 wordt toestemming gevraagd aan AWV. 

Voor de publiciteitsborden op privéterrein wordt toestemming gevraagd aan de eigenaar van het terrein. 

Deze toelating wordt bezorgd aan de politiediensten en aan de dienst vergunningen met het verzoek te zorgen 
voor een machtiging en deze te bezorgen aan de verzoeker. 

d. MOB – VRAAG VAN VZW GENEESKUNDE VOOR HET VOLK VOOR INNAME HOOGBOUWPLEIN EN 

OMGEVING VOOR LOODSFEESTEN OP  26 EN 27 JUNI  2021. 

Een STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd: 

● In het Hoogbouwplein vanaf huisnummer 7 tot aan de inrit naar het Dienstencentrum De Kastanje langs 
beide zijden van de rijweg 
vanaf donderdag 24 juni 2021 om 08:00u tot en met maandag 28 juni 2021 om 20:00u; 

● In het Hoogbouwplein vanaf huisnummer 8 tot en met 18 langs de zijde van het grasplein 
vanaf zaterdag 26 juni 2021 om 11:00u tot en met zondag 27 juni 2021 om 18:00u 

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door verkeersborden E3 met onderbord vermeldende 

bovenstaande perioden. 

Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD zal worden ingevoerd: 



● In het Hoogbouwplein vanaf huisnummer 7 tot aan de inrit naar het Dienstencentrum De Kastanje langs 
beide zijden van de rijweg 

vanaf donderdag 24 juni 2021 om 08:00u tot en met maandag 28 juni 2021 om 20:00u. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een wegafbakening over de volledige breedte van de rijbaan 

voorzien van verkeersbord C3 en werkende signalisatielampen: 

● in het Hoogbouwplein ter hoogte van huisnummer 7; 

● in het Hoogbouwplein aan de inrit naar het dienstencentrum. 

Dit verbod op doorgaand verkeer wordt VOORGESIGNALEERD door een afbakening over de halve breedte van 
de rijweg voorzien van verkeersbord C3 met onderborden “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en verkeerbord 

F45: 

● in het Hoogbouwplein oneven huisnummers aan het kruispunt met de De Keyserstraat; 

● in het Hoogbouwplein oneven huisnummers aan het kruispunt met de Europaprijslaan. 

Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 geplaatst. 

Ten allen tijde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de rijweg gevrijwaard te worden. De gebouwen en 

woningen langsheen het evenement dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 

De evenementenzone wordt AFGEBAKEND met hekkens om te verhinderen dat deelnemers of toeschouwers 
ongecontroleerd van tussen de kraampjes op de rijweg van het Hoogbouwplein zouden kunnen lopen. De 
toegang tot de zone kan enkel gebeuren enkele openingen naar het grasplein. De toegangen geven uit op het 
voetpad en worden duidelijk gesignaleerd (ingang, uitgang, nooduitgangen). 

Het doorgaand en rondgaand verkeer wordt GEWAARSCHUWD voor het doorgaan van dit evement door het 
plaatsen van borden A51 met onderbord ‘evenement’ in de Europaprijslaan en de De Keyserstraat ter hoogte 

van de kruispunten met het Hoogbouwplein. 

De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

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

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. 

e. LEVEREN VAN KLAPSTOELEN, KLAPTAFELS EN PODIUMELEMENTEN 

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen toelating om de 500 klapstoelen, 120 klaptafels en 
12 podiumelementen mee te laten leveren en te laten ophalen door de technische dienst en dit op 
respectievelijk 24 en 28 juni 2021. 

3. EVENEMENT “UITZENDING EK VOETVBAL” CAFE NAPOLEON – 12, 17, 21 JUNI en 11 JULI 2021 
OOSTKADE TE ZELZATE    

a. GOEDKEUREN EVENEMENT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het evenement “uitzending EK voetbal”, 

georganiseerd door café Napoleon op 12, 17, 21 juni en 11 juli 2021 te 9060 Zelzate, mits het naleven van de 
adviezen.  

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. LEVERING STOELEN EN TAFELS VOOR EK WEDSTRIJDEN CAFÉ NAPOLEON  

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen toelating om de 400 klapstoelen en 100 klaptafels 
mee te laten leveren en te laten ophalen door de technische dienst en dit op respectievelijk 11 en 22 juni 2021 

c. MOBILITEIT: TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT INZAKE PROJECTIE OP GROOT SCHERM VAN EK-
VOETBALWEDSTRIJDEN OP PARKING BUSSTATION NAAST OOSTKADE 



De aanvrager is ertoe gehouden om uiterlijk 2 dagen voor de finalewedstrijden het exacte tijdstip van start en 
einde van de uitzendingen bekend te maken aan de burgemeester en de gemeentelijke dienst. Hij is ertoe 

gehouden om de veiligheidsvoorschriften en de instructies van de veiligheids- en hulpdiensten strikt en 

ogenblikkelijk na te leven. 

Een stilstaand en parkeerverbod zal ingevoerd vanaf ’s morgens 08:00u tijdens elke projectiedag op de site 
(parking). 

De Oostkade en de schuine doorgangsweg naar de Westkade zijn tijdens de projectiemomenten open voor het 

verkeer. 

De site op de parking wordt volledig afgesloten rondom met geblindeerde herashekkens. 

De verkeersborden en afbakeningen moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Alle routes voor de bussen van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn naar het busstation blijven 
beschikbaar tijdens  de volledige duur van de projectiemomenten.  

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. 

 

In opdracht: 
De wnd. algemeen directeur,    De burgemeester-voorzitter 


