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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. 18 december 2020. 

2. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMER VOOR EEN WONING IN DE KASTEELSTRAAT 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgend huisnummer in de 
halfopen bebouwing in de Kasteelstraat: 99/A000 

3. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMER VOOR 2 EENGEZINSWONINGEN IN LAPPERSFORT 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers voor 
2 ééngezinswoningen en garages in Lappersfort: 

o 2/A000 

o 2/B000 

4. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

De ambtelijke schrappingen worden goedgekeurd.  

5. CORONA – PANNENKOEKENVERKOOP DOOR OUDERRAAD BASISSCHOOL SINT-LAURENS WEST 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de ouderraad van basisschool Sint-Laurens 
West om hun pannenkoekenverkoop te organiseren, op voorwaarde dat gewerkt wordt met een inschrijvingssysteem of via 
reservering. 

Artikel 2: - De huidige coronamaatregelen moeten gerespecteerd worden. 

6. AANKOOP VAN TWEE LAPTOPS MET TOEBEHOREN VOOR DE HOOFDMAATSCHAPPELIJK WERKER EN EEN 
MAATSCHAPPELIJK WERKER  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de raming voor de opdracht ““aankoop van 
twee laptops en toebehoren personeel”. De raming bedraagt € 2.702,92 excl. btw of € 3.270,53 incl. 21% btw. 

Artikel 2: - De opdracht voor het leveren van 2 laptops met toebehoren wordt op basis van het raamcontract via ICT-
opdrachtencentrale stad Brugge gegund aan Realdolmen, Industriezone Zenneveld A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag € 2.702,92 excl. btw of € 3.270,53 incl. 21% btw. 

Artikel 3: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
AR 2410000 BI 011901. 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Real Dolmen, voornoemd, aan de intergemeentelijke ICT-
medewerker en aan de financiële dienst. 

7. BRIEF NAAR JOFICO EN BATOPIN BETREFFENDE BANKNEUTRALE GELDAUTOMATEN  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het antwoord dat werd voorbereid in reactie op de 
brief van Batofin. 

Artikel 2: - Een gelijkaardige brief wordt overgemaakt aan Jifico.  

8. MILIEU – ONTWIKKELING FACILITEREND KADER ENERGIEGEMEENSCHAPPEN 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen steunt de brief die zal gestuurd worden naar Vlaams minister van 
omgeving en Energie waarin de inzichten in hoe een faciliterende kader voor de ontwikkeling van energiegemeenschappen 
worden toegelicht. 

9. MILIEU – BESTELWAGEN MET CHAUFFEUR TIJDENS ZWERFVUILACTIE MILIEURAAD D.D. 20 MAART 2021 



Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen stelt de open bestelwagen, samen met een 
medewerker/chauffeur van de technische dienst ter beschikking tijdens de zwerfvuilactie georganiseerd door de milieuraad 
op zaterdag 20 maart 2021. 

10. SPORT – AANVRAAG EXTRA VISWEDSTRIJD ZATERDAG 27 FEBRUARI VAN 9u TOT 19u 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de Lokerse Carp Crew om op zaterdag 27 
februari 2021 tussen 9u en 19 u een  wedstrijd te organiseren op voorwaarde dat de COVID-19 maatregelen het toelaten. 

Artikel 2: - Het politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver te Zelzate dient gevolgd te worden. 

Artikel 3: - De deelnemers aan de viswedstrijden betalen via de organisator 2 euro per wedstrijd aan de gemeente. 

11. AANKOOP BRASEM + COCCOLIETENKRIJT VISVIJVER - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Artikel 1: - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 2: - Goedkeuring wordt verleend aan viskwekerij Aquality voor de opdracht “Aankoop brasem visvijver + 
coccolietenkrijt”. De raming bedraagt € 3750  excl. btw of € 3975 incl. 6% btw. 

Artikel 3: - Deze opdracht wordt gegund aan viskwekerij Aquality, Aarselestraat 42 bus 2 te 8700 Aarsele, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3750; of 3975 incl 6% btw. 

Artikel 4: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
het budget van 2021 in het beleidsdomein omgeving 6159999/068000. 

12. PROJECT 2020/669 – ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN 2020 - VORDERINGSSTAAT 8 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 8 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de 
opdracht “Onkruidbeheer verhardingen 2020” voor een bedrag van € 2.656,62 excl. btw of € 3.214,51 incl. 21% btw, 
waardoor de werken een bedrag bereiken van € 25.675,94 excl. btw of € 31.067,89 incl. 21% btw. 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). 

Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2020 beleidsdomein omgeving 020000/6103510. 

Artikel 3: - De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

13. MOBILITEIT - BVBA DEWAE – VERHOGING VVB-VERGUNNING MET 1 EENHEID 

Artikel 1: - De exploitant DEWAE BVBA met exploitatiezetel Onteigeningsstraat 2, 9060 Zelzate - ondernemingsnummer: 
0862242007 – wordt gemachtigd om onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen: 

− het aantal verhuurvoertuigen met bestuurder te verhogen met 1 eenheid met herkenningsteken 0058. 

Artikel 2: - Als gevolg van dit besluit samengevoegd met de bepalingen van de hierboven vermelde collegebesluiten is de 
hierboven genoemde exploitant vanaf heden en onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen 
gemachtigd om: 

− van 23 augustus 2016 tot en met 22 augustus 2021 een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te 
exploiteren op het grondgebied van de gemeente Zelzate; 

− 33 verhuurvoertuigen met bestuurder in te zetten met de herkenningstekens 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0014, 0015, 
0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 0026, 0027, 0028, 0030, 0032, 0033, 0034, 0037, 0040, 0041, 0042, 0043, 
0044, 0046, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0057, en 0058. 

Artikel 3: - De toepasselijke minimum tarieven voor het voertuig met herkenningsteken 0058 zijn: 

− minimum basistarief voor minstens 3 uur: 120 euro/uur; 

− extra tarieven: 30 euro. 

De vergunning en het inzetten van taxi's als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot het innen van een belasting 
zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de 
weg / besluit van de gemeenteraad van 30 december 2015 houdende goedkeuring van het gemeentelijk belastingreglement 
op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 

Artikel 4: - De vergunde voertuigen/dienstvoertuigen mogen niet in de straat worden geparkeerd/gestald. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de vergunninghouder. 

14. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nrs. 2021/1, 
2021/2, 2021/6, 2021/7, 2021/8. 

15. PERSONEEL - KENNISNAME ONTSLAG HALFTIJDS ASSISTENT DIENSTLEIDER P.O.B.  



Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag van XXX aangesteld als halftijds (19/38) 
contractueel assistent dienstleider P.O.B. op niveau B1-B3 voor onbepaalde duur, mits inachtname van de wettelijke 
opzeggingstermijn van 13 weken die aanvangt op maandag 28 december 2020 en eindigt op 28 maart 2021. 

16. PERSONEEL - KENNISNAME BESLISSING VAN NIET ERKENNING ARBEIDSONGEVAL DOOR ETHIAS – FEITEN VAN 21 
OKTOBER 2020  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de arbeidsongevallenverzekeraar 
Ethias tot niet-erkenning als  arbeidsongeval van de feiten die zich voordeden op 21 oktober 2020 waarbij XXX haar rug 
blokkeerde toen zij zich voorover bukte om met stoffer en blik vuil op te vegen tijdens de opkuis van de eetzaal in de 
gemeenteschool. 

Artikel 2: - De wedde, die XXX ontving gedurende de periode vanaf het voorval d.d. 21 oktober 2020 tot op heden aan 100% 
als arbeidsongeval, zal geregulariseerd worden als ziekteperiode. Het bedrag van het teveel aan ontvangen wedde zal 
teruggevorderd worden aangezien zij voor deze periode mutualiteitsuitkeringen ontvangt. 

Artikel 3: - Een afschrift van deze beslissing wordt aangetekend aan betrokkene overgemaakt. 

De datum waarop de huidige beslissing per aangetekende brief wordt meegedeeld aan het slachtoffer, is de aanvangsdatum 
van de verjaringstermijn van drie jaar zoals voorzien door artikel 20 van de wet van 3 juli 1967. 

Binnen deze termijn kan het slachtoffer deze beslissing betwisten voor de arbeidsrechtbank van zijn woonplaats, hetzij door 
dagvaarding van zijn werkgever, hetzij door een vrijwillige verschijning. 

17. PERSONEEL - CONSOLIDATIE ARBEIDSONGEVAL 11 JUNI 2020 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de periode(s) van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
erkend door de bevoegde medische dienst die een causaal verband hebben met het ongeval: periode van 12/06/2020 tot 
05/07/2020 aan 100,00% (= aanvaarde periode). 

Artikel 2: - Het arbeidsongeval van 11 juni 2020 overkomen aan XXX is geconsolideerd op 05 november 2020 zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden. 

Artikel 3: - 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. 

18. PERSONEEL – OMZETTING VAKANTIEDAGEN VAN 2021 IN ZIEKTEKREDIETDAGEN WEGENS AFWEZIGHEID TOT AAN 
PENSIOEN 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het voorstel om 4,5 vakantiedagen van 2021 van XXX 
om te zetten naar ziektekredietdagen waardoor hij in 2021 recht heeft op 4,5 dagen wedde aan 100% en nadien terugvalt op 
disponibiliteit (= recht op een wedde aan 60%) tot aan zijn pensioen met ingang van 1 maart 2021. 

19. PERSONEEL - OPENSTELLING EN AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK VOLTIJDS TECHNISCH ASSISTENT  NIVEAU D1-D3 UIT 
DE WERVINGSRESERVE  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de open-stelling van de functie van een tijdelijk voltijds 
(38/38) technisch assistent op niveau D1-D3 en aanstelling via de lopende wervingsreserve voor de periode van 18 januari 2021 
tot en met 31 augustus 2021. 

Artikel 2: - Volgende stemuitslag wordt bekomen: 

 JA NEE 

XXX 5  

XXX 
 

 

Onthouding: 0 

Op basis van de bekomen stemuitslag wordt XXX aangesteld als tijdelijk voltijds (38/38) technisch assistent op niveau D1-D3 
voor de periode van 18 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021. 

Artikel 3: – Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financieel directeur. 

20. STEDENBOUW: INVENTARIS LEEGSTAANDE BEDRIJFSRUIMTES 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist dat volgende panden opgenomen worden in de inventaris 
leegstaande bedrijfsruimtes: 

- Karnemelkstraat 7 - Coppieters 



- Rijkswachtlaan 11 - omgevingsvergunningsaanvraag voor Action is; wel opname maar vrijstelling van heffing kan 
gevraagd worden omdat bedrijfsruimte niet verwaarloosd is 

21. GUNNING CONCEPTSTUDIE SUIKERKAAI 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gunt aan Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen de opdracht voor de 
opmaak van een conceptstudie voor de Suikerkaai voor 6.897€ conform de prijsofferte van 22 december 2020. 

Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven bij de investeringen in het budget van 2020, maar over te 
dragen naar 2021 van onder artikel 2240000/020000. 

Artikel 3: - Een afschrift van onderhavig besluit wordt bezorgd aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen, aan 
Charlotte Van Steenkiste (Farys) en aan de financieel directeur.  

22. GUNNING INPUT VERBETERPUNTEN KNOOPPUNTEN O1 T/M O3 UIT HET ONTWERP R4WO 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “input verbeterpunten knooppunten O1 t/m O3 uit 
het ontwerp R4WO”. De raming bedraagt € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw. 

Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 
waarde). 

Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper. 

Artikel 4: - Deze opdracht wordt gegund aan aan Palmbout Urban Landscapes, Schiedamsedijk 44, 3011 ED Rotterdam, tegen 
het nagerekende offertebedrag van € 20.620,00 excl. btw of € 24.950,00 incl. 21% btw zoals voorzien in de offerte van 30 
december 2020. 

Artikel 5: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
investeringsbudget 2021 2140000/060000. 

23. HUISVESTING: AANSLUITEN HERSTELVORDERING GROENPLEIN 13 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij de herstelvordering ingeleid bij het parket door de 
wooninspecteur Ann Van de Walle, namens het Vlaams Gewest, opgemaakt op 02/12/2020 voor het dossier 
GE.66WI.102600/2020, Groenplein 13, 9060 Zelzate. 

Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het parket en aan de Vlaamse Wooninspectie Oost-Vlaanderen. 

PUNT II OMGEVING 

KENNISNAMES 

1. KENNISNAME AKTENAME GOA O/2020/507 - NV MORTIER ISOLATIEWERKEN, VAN HULLE ELECTROTECHNIEK - 
INDUSTRIEPARK ROSTEYNE 6 - OPSLAG EN WERKVOORBEREIDING ISOLATIE EN ELECTROTECHNIEK. 

Artikel 1: - Er wordt akte genomen van de melding ingediend door nv Mortier Isolatiewerken voor de exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200827-0021, zijnde opslag en werkvoorbereiding isolatie 
en electrotechniek, gelegen te Industriepark Rosteyne 6, 9060 Zelzate, , kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie F,  0854 
G. 

De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 15.1.1° 20 VOERTUIGEN Stallen van camionetten, vrachtwagen, 
hoogwerker, heftrucks  
Tot. 20 stuks  

 16.3.2°a) 5,5 KW Compressor 5,5  kW (eignelijk4kw)- 300 liter - 
15 bar (B1) 
2 warmtepompen elk 13,45 kW  (B2-B3) 
Tot. 32,4  kW  

 17.3.2.1.1.1°b) 3,75 TON Opslag van 3000 liter of 2,5 ton gasolie in 
bovengrondse dubbelwandige houder voor 
verwarming via luchtverhitter van gedeelte 
bordenbouw  
(tank is gekeurd door extern deskundige Acomil 
keuring geldig tot 1/9/2023) 
+  
Opslag van 1500 liter of 1,25 ton gasolie in 
bovengrondse dubbelwandige houder voor 
verwarming via brander Vivox van werkplaats 
Mortier.  
Tot. opslag 4500 liter of 3,75 ton  

 17.4. 250 L Div. producten in kleine hoeveelheden van 
max. 30 l of 30 kg (in lekbakken)  



 29.5.2.1°a) 45 KW Div. metaalbewerkingsmachines (vooral Isolatie 
Mortier) o.a. hydr. plaatschaar, manuele 
slagschaar, 3 voormachines, manuele pons, 
hydr. pons, elek. kokermachine, elek. 
plaatsnijmachine, elek. bochtenmachine,  ... (E)  

Artikel 2: - De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte. 

Artikel 3: - De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden: 

1. 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/ 

2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:  

• Het gebruik van regenwater moet onderzocht worden 

• Er dient met de brandweer contact opgenomen te worden voor het bepalen van de veiligheidsrichtlijnen en 

voorwaarden. Deze moeten dan ook gerespecteerd worden. 

3 Aandachtspunten  

• Passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging nemen: voorkomen van ongevallen of gevolgen ervan te 

beperken;  

• De best beschikbare technieken (BBT) toepassen;  

• Afvalstoffen worden voorkomen, onderzoek naar hergebruik en recyclage  

• 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;  

• Doelmatige gebruik van energie;  

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

• 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.  

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

• 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. 

2. KENNISNAME AKTENAME GOA O/2020/509 – VERBOUWEN VRIJSTAANDE WONING. 

Artikel 1: - Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXX voor de in het meldingsdossier opgenomen 
stedenbouwkundige handelingen. 

Artikel 2: - De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte. 

Artikel 3: - Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn.+ 

BESLISSENGEN 

https://navigator.emis.vito.be/


1. O/2020/436 – JAN DE NUL - KUHLMANNKAAI, EVERGEM, GENT EN ZELZATE 1 AFD, SECTIE D, 0568 2, 0568 H,0568 
3,0568 K - TERREINAANLEG EN OPSLAG VAN MATERIALEN – WIJZIGINGSVERZOEK 

De aanvraag ingediend door Jan De Nul, Tragel 60, 9308 Aalst inzake terreinaanleg en opslag van materialen, gelegen te 
Kuhlmannkaai zn, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0568 2, 0568 H,0568 3,0568 K wordt bijgevolg voorwaardelijk gunstig 
geadviseerd. 

De volgende voorwaarden worden opgelegd. 

- Bij het inrichten van het terrein moet er rekening gehouden worden met de veiligheid op het kruispunt van de 
ontsluiting Kuhlmannsite en de aansluitingsweg Beneluxlaan.  

- Het kruispunt moet nog steeds kunnen aangepast worden n.a.v. komende opportuniteiten. 

- De bepalingen van het gewestelijk RUP worden nageleefd met betrekking tot het bos. Dit betekent concreet dat de 
buffer voldoende dicht moet zijn, zodanig dat het bos visueel voldoende afschermt met opgaand groen. 

Aandachtspunten 

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

- De best beschikbare technieken (BBT) toepassen;  

- Afvalstoffen worden voorkomen, onderzoek naar hergebruik en recyclage  

- 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;  

- Doelmatige gebruik van energie;  

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

- 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.  

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

- 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. 

2. O/2020/436 JAN DE NUL - KUHLMANNKAAI, EVERGEM, GENT EN ZELZATE 1 AFD, SECTIE D, 0568 2, 0568 H,0568 3,0568 
K - TERREINAANLEG EN OPSLAG VAN MATERIALEN - AANWEZIGHEID PROVINCIALE 
OMGEVINGSVERGUNNINGSCOMMISSIE 

Enig artikel: Het college wenst zich te verontschuldigen voor de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) 
betreffende de omgevingsvergunning aangevraagd door  

Het secretariaat van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) zal hiervan op de hoogte gebracht worden. 

3. 333/20 - NOTARIAAT DRONGEN, ANTOON CATRIESTRAAT 18/A TE 9031 GENT (DRONGEN)- SPLITSING LEEGSTRAAT 
104 + 

Enig artikel: - Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen geen 
bezwaar heeft tegen de verdeling van bovenvermelde gronden. 

4. O/2020/457 - URBANLINK – FRANZ WITTOUCKLAAN 22A – BOUWEN VAN 16 APPARTEMENTEN EN HANDELSRUIMTE 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend door Urbanlink, Ferdinand Lousbergskaai 
103, 9000 Gent inzake het bouwen van 16 appartementen en handelsruimte, gelegen te Franz Wittoucklaan 22A, Grote 
Markt 102, Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0536 E  2, ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0536 R 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 normbepalingen van hoofdstuk III van de toegankelijkheids-verordening dienen te worden nageleefd 

• Het advies van de Brandweer Zone Centrum: d.d. 9/11/2020 strikt na te leven 

• Volgende voorwaarden uit het advies van de brandweer na te leven: 



• De inkomdeuren van de appartementen moeten brandwerende deuren EI130 zijn. - Er moet een 2de uitgang 

voorzien worden aan de handelsruimte, ofwel een deur rechtstreeks naar buiten ofwel een deur die aansluit op de 

evacuatieweg op het gelijkvloers. - Alle deuren die uitgeven op de evacuatieweg op het gelijkvloers moeten 

zelfsluitende, brandwerende deuren EI130 zijn. - Het afvallokaal moet ofwel toegankelijk zijn via een sas met 

zelfsluitende deuren EI1 30, wanden EI 60 en een minimale oppervlakte van 2 m² ofwel door een zelfsluitende deur 

EI1 30 op voorwaarde dat het lokaal voor de opslag van het huisvuil is uitgerust met een automatische 

blusinstallatie. - De parking moet beveiligd worden met een sprinklerinstallatie die voldoet aan onderstaande 

voorwaarden met aandacht voor het semi-automatisch parkeersysteem. Het beëindigen van de werken moet 

gemeld worden aan de brandweer via de website www.brandweerzonecentrum.be/preventie teneinde een 

controlebezoek te kunnen laten plaatsvinden. 

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. O/2020/476 – FRANZ WITTOUCKLAAN 14 - FUNCTIEWIJZIGING VAN HANDELSRUIMTE NAAR WOONEENHEID, MET EEN 
BEPERKTE UITBREIDING VAN HET VOLUME 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de inzake het functiewijziging van handelsruimte naar 
wooneenheid, met een beperkte uitbreiding van het volume, gelegen te Franz Wittoucklaan 14, Kadastraal gekend als 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0705 F 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. 

6. O/2020/465 - GOVAN – POLDERSTRAAT 4-16 – REGULARISATIE VAN GARAGES 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inzake het 
regularisatie van garages, gelegen te Polderstraat 8, Polderstraat 4, Polderstraat 10, Polderstraat 16, Kadastraal gekend als 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0457 F ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0453 E ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0468 L ZELZATE 2 AFD, sectie B, 
0468 R ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0468 S ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0992 D 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:  

Voorwaarden: 

• Tegen de gevel van de meergezinswoning, moet de eerste 1,5m als voetpad ingericht en gebruikt worden, dit in 
het verlengde van het voetpad bij het linker aanpalende pand. Op dit voetpad mag niet geparkeerd worden. 
Parkeren mag enkel in de langsrichting en niet zoals nu gebeurt. Dit betekent dat er 4 parkeerplaatsen worden 
voorzien naast het voetpad. De mindervalide parking (als 1 van de 4 parkeerplaatsen) zoals aangeduid op de 
regularisatieplannen moet daadwerkelijk als mindervalideparking worden ingericht en herkenbaar zijn in het 
straatbeeld. Ook deze parking kan pas ingericht worden naast het voetpad. 

• 1 garage moet ingericht worden als vuilnisberging, zodanig dat de oppervlakte aan vuilnisberging minstens 18 
m2 bedraagt. Er resten dan nog 15 garages. 

Lasten: 

• Het afkopen van de 3 parkeerplaatsen die verdwijnen op het openbaar domein wordt als last opgelegd aan de 
vergunning. Het gaat in totaal om 3 x €11.334 = € 34.002 

• Delen van het voetpad die zich op privaat domein bevinden, worden kosteloos overgedragen aan de gemeente 
om ingelijfd te worden bij het openbaar domein. De aktekosten voor deze kosteloze overdracht zijn ten laste 
van de vergunningenhouder. 



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. O/2020/485 – HERCULES – GROENPLEIN 8 – VERBOUWEN VAN EEN GELIJKVLOERS EN EERSTE VERDIEPING 

Het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inzake het verbouwen van een gelijkvloers en eerste 
verdieping, gelegen te Groenplein 8, Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0472 C 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 commerciële ruimte blijft onlosmakelijk verbonden met het achterliggende appartement. Beiden kunnen geen 
apart huisnummer krijgen. 

• Het advies van de Hulpverleningszone Centrum dient te worden nageleefd: 
Vermits de plannen geen duidelijkheid geven over de vloersamenstelling, wordt er benadrukt dat de vloeren tussen 
de verschillende compartimenten REI 60 moeten hebben.  Elke woonentiteit en de handelsruimte moeten 
brandwerende compartimenten vormen met wanden EI 60, en verbindingsdeuren EI1 30 zelfsluitend.  Het deel 
glazen wand tussen inkom woonentiteiten en handelsruimte dat verder dan 3m van de voorgevel ligt dient een 
brandweerstand EI 30 te hebben  De trappen vormen eveneens een compartimentswand en moeten bijgevolg een 
brandweerstand REI 60 hebben. 

Volgende lasten worden opgelegd: 

Er wordt aan de vergunning een last opgelegd omwille van het ontbreken van een parkeerplaats: Deze last bedraagt € 
11.334 en is verschuldigd op het ogenblik van het afleveren van de omgevingsvergunning. 

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. 

8. O2020/481 – MINERVA INVEST – GROENSTRAAT 88 - BOUWEN VAN 5 APPARTEMENTEN EN FIETSENBERGING NA 
SLOPEN VAN EEN WONING MET AANBOUW 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend door inzake het bouwen van 5 
appartementen en fietsenberging na slopen van een woning met aanbouw, gelegen te Groenstraat 88, 9060 Zelzate 
Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0610 F 12 een weigering af te leveren. 

9. O/2020/478 –PLAATSEN VAN EEN TUINBERGING – TUNNELLAAN 113 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag inzake het plaatsen van een tuinberging, gelegen te 
Tunnellaan 113, Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0328 F 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; 

• Het gebouw kan enkel gebruikt worden als berging en bewoning is niet toegelaten. 

• De voorwaarden gesteld in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer AWV - District Gent Autosnelwegen advies 
uitgebracht op 10 november 2020, ontvangen op 10 november 2020 dienen te worden gerespecteerd   

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. 



 

PUNT III KENNISGEVINGEN 

1. Brief van Buurtcomité Wittouck d.d. 26 november 2020 betreffende wegenwerken R4WO-Knooppunt 11. 

2. Brief van Farys d.d. 10 december 2020 betreffende zuiveringsprojecten. 

3. Brief van Veneco d.d. 15 december 2020 betreffende fietsleasing. 

4. Brief Vlaamse Regering d.d. 22 december 2020 betreffende verlenging uitzonderl tijd maatregel tbv terrassen langs 
gewestwegen. 

5. Mail van IDM d.d. 17 december 2020 betreffende nieuw magezine GLASHELDER van welke IDEEMILIEU vervangt. 

6. E-mail van VVSG d.d. 23 december 2020 betreffende VIA-akkoord koopkracht publieke zorg. 

7. Ontwerpverslag van de algemene vergadering Audio d.d. 18 december 2020. 

8. Brief van gemeente Lochristi d.d. 1 december 2020 betreffende Vaststelling nieuw reglement GAS - gemeente 
LOCHRISTI. 

9. Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Moerbeke betreffende Vaststelling nieuw reglement GAS - 
gemeente MOERBEKE. 

10. Verslag BAV Fluvius OV 2020 12 09. 

11. Verslag BAV IGS Westlede 2020 12 01. 

12. Verslag RvB Fluvius Antwerpen 2020 10 28. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

Dagtekening als boven, 

 

In opdracht: 

 

 

 

De wnd. algemeen directeur,    De burgemeester-voorzitter 


