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03/01/2020 08/01/2020 Tijdelijk politiereglement inzake 
begeleidende maatregelen op R4 

Ter vrijwaring van de verkeersveiligheid wordt tijdens de 
wegeniswerken rond vernieuwing busstation de maximum toegelaten 
snelheid op R4 tussen de kruispunten met Stationsstraat en Kerkstraat 
in beide rijrichtingen verlaagd naar 30 km/u 

11/02/2020 12/02/2020 Tijdelijk politiereglement inzake 
fietsstelplaats wielertocht WTC De 
Katte op 16/02/2020 

Om de organisatie van de wielertocht vlot te laten verlopen wordt een 
tijdelijk parkeerverbod ingevoerd voor de duur van de wielertocht om 
zo een fietsstelplaats te creëren voor café Gaumont t.h.v. Grote Markt 35 

12/02/2020 17/02/2020 Tijdelijk politiereglement voor de 
organisatie van carnaval 

Om de organisatie van het carnaval vlot te laten verlopen, diende een 
aantal tijdelijke lokale verkeersmaatregelen te worden genomen 
waaronder een parkeerverbod en een doorrijverbod 

18/03/2020 20/03/2020 Afgelasting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn d.d. 30 
maart 2020 

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van 
de COVID-19 coronaviruspandemie wordt de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn van 30 maart 2020 afgelast 

23/03/2020 23/03/2020 Bevel tot opvordering 
ontsmettingsalcohol 

Alle ontsmettingsalcohol geproduceerd door jeneverstokerij Eenvoud 
wordt opgevorderd en dit tot het einde van de periode waarin de 
verspreiding van het COVID-19 coronavirus wordt bestreden 

23/03/2020 24/03/2020 Verordening tot afsluiting 
grensovergangen met Nederland 

Behalve de Tractaatweg worden alle grensovergangen met Nederland 
fysiek afgesloten vanaf 23 maart 2020 om 16u en dit in navolging van 
richtlijnen van de federale overheid om de verdere verspreiding van het 
COVID-19 coronavirus te voorkomen 
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25/03/2020 25/03/2020 Afgelasting BSCD 25 maart 2020 en 
28 april 2020  

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van 
de COVID-19 coronaviruspandemie wordt het bijzonder comité voor de 
sociale dienst van 25 maart 2020 en deze van 8 april 2020 afgelast 
  

16/04/2020 22/04/2020 Organisatie vergaderingen 
gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn d.d 27 april 
2020 via e-mailprocedure 

In het licht van de COVID-19 coronaviruspandemie en gezien het feit dat 
de maatregelen tegen de verspreiding ervan werden verlengd tot 3 mei 
2020 wordt beslist voor te stellen om gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn van 27 april 2020 via e-mailprocedure te 
organiseren  

13/05/2020 14/05/2020 Organisatie van de gemeenteraad en 
raad voor maatschappelijk welzijn 
d.d. 25 mei 2020 via video 
conferentie 

In het licht van de COVID-19 coronaviruspandemie en gezien het feit dat 
de maatregelen tegen de verspreiding ervan werden verlengd en de 
gemeente intussen de beschikking heeft over de technologie om de 
raad via videoconferentie te organiseren wordt beslist voor te stellen 
om gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 
2020 via videoconferentie te organiseren 

13/05/2020 14/05/2020 Tijdelijk politiereglement inzake 
afsluiten leerkrachtenparking 
basisschool De Reigers Leegstraat 

Gezien de gedeeltelijke heropstart van de basisschool d.d. 18 mei 2020 
werd door basisschool De Reigers gevraagd te voorzien in een corona-
veilige zone om leerlingen met de wagen af te zetten, deze zal worden 
voorzien op de leerkrachtenparking in de Leegstraat waardoor deze 
vanaf donderdag 14 mei 2020 tot het einde van de corona-maatregelen 
exitstrategie wordt afgesloten voor alle verkeer. 

02/06/2020 02/06/2020 Opheffing verordening tot afsluiting 
grensovergangen met Nederland 

Gezien het ministerieel besluit d.d. 30 mei 2020 het ministerieel besluit 
d.d. 23 maart 2020 inzake niet-essentiële reizen naar het buitenland 
wijzigt in die zin dat verplaatsingen over de grens voor familiebezoek en 
om te winkelen zijn toegestaan, worden de grensovergangen met 
Nederland terug geopend en dient de verordening tot afsluiting 
grensovergangen met Nederland te worden opgeheven. 
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18/06/2020 19/06/2020 Organisatie fysieke gemeenteraad en 
raad voor maatschappelijk welzijn 
d.d. 29 juni 2020 achter gesloten 
deuren  

Mits inachtname van de regels rond social distancing zijn fysieke 
vergaderingen weer mogelijk. Om de openbare gezondheid te vrijwaren 
wordt geopteerd de geplande zitting van gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn achter gesloten deuren te houden. 

22/07/2020 22/07/2020 Verplichting dragen van een 
mondmasker in de gemeentelijke en 
OCMW-gebouwen en op de 
wekelijkse maandagmarkt 

De heropflakkering van het coronavirus noopt het gemeente en OCMW-
bestuur ertoe om verdere maatregelen te nemen om de gezondheid van 
de inwoners te beschermen. Er wordt een verplichting tot het dragen 
van een mondmasker in gemeentelijke en OCMW-gebouwen en op de 
wekelijkse maandagmarkt ingevoerd. 

30/07/2020 30/07/2020 Niet meer vergunnen van interne en 
externe evenementen om de 
verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken 

De heropflakkering van het coronavirus noopt het bestuur ertoe om 
verdere maatregelen te nemen om de gezondheid van de inwoners te 
beschermen. Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken wordt beslist om interne en externe evenementen niet meer 
te vergunnen en dit tot 31 oktober 2020. Deze periode kan, afhankelijk 
van de evolutie van de besmettingsgraad, verlengd of ingekort worden. 
 

31/07/2020 31/07/2020 Rooien van 1 ongezonde boom 
wegens gevaar voor omvallen op 
Hoogbouwplein 

De technische dienst stelde vast dat op het Hoogbouwplein 1 boom rot 
is en gevaarlijk overhelt waardoor deze uit veiligheidsoverwegingen 
gerooid dient te worden. De boom staat op een terrein dat eigendom is 
van gemeente Zelzate en kadastraal is gekend als afdeling 1, sectie D, 
perceelnummer 0418 M 2. 

01/08/2020 03/08/2020 Tijdelijke maatregel met betrekking 
tot de locatie van de viering van 
burgerlijke huwelijken om de 
verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken 

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan wordt 
beslist om als mogelijke locatie voor de viering van een burgerlijk 
huwelijk tevens de tuin van het gemeentehuis toe te voegen om zo de 
viering in alle veiligheid te kunnen laten plaatsvinden. 
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14/09/2020 22/09/2020 Tijdelijke maatregel met betrekking 
tot het vergunnen van interne en 
externe evenementen om de 
verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken – opheffen 
burgemeestersbesluit d.d. 
30 juli 2020 

Het burgemeestersbesluit d.d. 30 juli 2020 waarin werd beslist om 
interne en externe evenementen niet meer te vergunnen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken wordt 
opgeheven. Er worden in het huidig burgemeestersbesluit beperkende 
maatregelen opgelegd waar de evenementen aan moeten voldoen 
alsook wordt erin omschreven wat valt onder de noemer evenement. 

15/09/2020 17/09/2020 Organisatie fysieke vergadering 
gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn d.d. 28 
september 2020 achter gesloten 
deuren, niet in besloten zitting 

Mits inachtname van de regels rond social distancing en hygiëne zijn 
fysieke vergaderingen weer mogelijk. Om de openbare gezondheid te 
vrijwaren wordt geopteerd de geplande zitting van gemeenteraad en 
raad voor maatschappelijk welzijn achter gesloten deuren te houden 
gezien de grootte van de raadzaal het niet toelaat om de leden van de 
gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn met social 
distancing te laten vergaderen en daarbij ook nog op veilige wijze pers 
en publiek te ontvangen. Om de openbaarheid van de zitting te 
garanderen zal de zitting via audiovisuele livestream te volgen zijn. 

 


