
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN                     GEMEENTE Z E L Z A T E 
-------------------------                     ---------------------- 
DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 21 OKTOBER 2019 
----------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter;  

Brent Meuleman, burgemeester,  
Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven De 
Vuyst, schepenen; 
Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Matthias Cassier, 
Jan De Beule, Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, 
Guy D'Haeseleer, Vincent Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhout, 
Karl Segers, Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, 
Karel Van Bever, Lucien Van de Velde en Kurt Van Weynsberghe, 
raadsleden. 
Guy Verbuyst, algemeen directeur. 

----------------------------------------------------------------------------- 

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, opent de vergadering 
om 19:01 uur.  

De raad wordt geschorst voor het half uurtje van de burger. 

Vragen het woord:   

Mevrouw Annie De Bruyne maakt melding van een put in de weg ter hoogte van 
Reigerslaan/Vinkenlaan en vraagt om deze put op te vullen.  

 De melding zal worden doorgegeven aan de technische dienst.  

De heer Peter Wieme (ACV) vraagt om de privatiseringen uit het verleden terug 
te schroeven en om de nodige middelen hiervoor op te nemen in de 
meerjarenplanning.  

Het bestuur wenst zich aan de verkiezingsbelofte om privatiseringen 
terug te dringen te houden. Zo wilt het bestuur bijvoorbeeld de 
groendienst en de poetsdienst opnieuw in eigen beheer te krijgen. 
Bovendien investeert het bestuur extra in sociaal beleid.  

De voorzitter vraagt om de volgorde van de agenda te wijzigen. Hij stelt voor 
om punt 21 “ongewenste gevolgen van de verhuis van de ambulancedienst van 
Zelzate naar Wachtebeke” te behandelen na punt 2 “vervanging van Matthias 
Cassier in diverse organen”. De raad is unaniem akkoord met dit voorstel.  

PUNT 1 - AANSTELLING EN BEËDIGING VAN GEMEENTERAADSLID PATRICIA JOOSTEN / 
WIJZIGING RANGORDE GEMEENTERAAD 

DE RAAD: 

- Gelet op de mail van 25 september 2019 en de brief d.d. 9 oktober 2019, 
gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij de heer Matthias 
Cassier zijn mandaat als gemeenteraadslid wenst te beëindigen; 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikel 70 dat 
stelt dat het ontslag van het gemeenteraadslid van rechtswege inhoudt dat 
dit ook het ontslag als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn is; 

- Gelet op artikel 14 van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 
wordt een ontslagnemend raadslid vervangen door zijn opvolger. De opvolger 
wordt aangewezen overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 
8 juli 2011; 

- Gelet op het feit dat mevrouw Vicky Mouton wonende Omer De Bruyckerstraat 
16 te 9060 Zelzate als eerste opvolger op de lijst nr. 1 (sp.a) geroepen 
is om de heer Matthias Cassier op te volgen; 

- Overwegende dat de eerste opvolger op de lijst nr. 1, mevrouw Vicky 
Mouton, verzaakt heeft aan haar mandaat op 9 oktober 2019; 



- Gelet op het feit dat mevrouw Patricia Joosten wonende John 
Schenkelsstraat 2 te 9060 Zelzate als tweede opvolger op de lijst nr. 1 
(sp.a) geroepen is om de heer Matthias Cassier op te volgen; 

- Overwegende dat het nodig is over te gaan tot het nazicht van de 
geloofsbrieven van het plaatsvervangend gemeenteraadslid dat hiervoor in 
aanmerking komt op de lijst nr. 1 van de op 14 oktober 2018 verkozen 
kandidaten; 

- Overwegende dat mevrouw Patricia Joosten, voornoemd, niet opgehouden heeft 
de bij de wet voorgeschreven verkiesbaarheidvoorwaarden te vervullen zoals 
blijkt uit het verslag van de algemeen directeur betreffende het onderzoek 
van de geloofsbrieven; 

- Overwegende dat het bewijs is geleverd dat de voornoemde opvolger voldoet 
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 58 van het 
lokaal en Provinciaal Kiesdecreet; 

- Gelet op het lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011; 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1: - De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van 
mevrouw Patricia Joosten, voornoemd, worden goedgekeurd. 

Eedaflegging: 

Hierna legt mevrouw Patricia Joosten in handen van de voorzitter de volgende 
eed af, bepaald bij artikel 6§3 van het decreet lokaal bestuur: 

"IK ZWEER DE VERPLICHTINGEN VAN MIJN MANDAAT TROUW NA TE KOMEN" 

Van deze formaliteiten wordt dadelijk een akte opgemaakt die, na voorlezing 
door de voorzitter en de verschijner, wordt ondertekend. 

Daarop wordt mevrouw Patricia Joosten als gemeenteraadslid geïnstalleerd; zij 
zal het mandaat van de heer Matthias Cassier voleindigen. 

Overeenkomstig artikel 68 van het decreet lokaal bestuur, wordt mevrouw 
Patricia Joosten door haar aanstelling als gemeenteraadslid van rechtswege 
lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Door het beëdigen van mevrouw Patricia Joosten dient de rangorde zoals 
bepaald in zitting van 23 september 2019 te worden gewijzigd als volgt: 

 NAAM PERIODE IN GR  JAREN STEMMEN  PARTIJ  

1 Acke Martin 3 januari 1995 - 27 
maart 2012 

23,99 191 N-VA 

1 januari 2013 -  

2 BRUGGEMAN Frank   3 januari 1995 – 6 
augustus 1997 

21,35 1311 VLD-SD 

1 januari 2001 –   

3 GOEMAERE Dirk 1 januari 2001 -  18,76 294 PVDA 

4 VAN WEYNSBERGHE 
Kurt 

2 januari 2001 – 17 
januari 2019  

18,73 461 VLD-SD 

25 januari 2019 - 

5 VAN WAESBERGHE 
Luc 

22 februari 2001 – 1 
januari 2007 

16,81 442 sp.a 

21 oktober 2008 -  

6 ASMAN Geert 2 januari 2007 -  12,75 1068 PVDA 

7 STEVELINCK 
Kristof  

2 januari 2007 -  12,75 564 VLD-SD 

8 MAENHOUT Marleen 2 januari 2007 -  12,75 554 VLD-SD 



9 SEGERS Karl 2 januari 2007 -  12,75 401 PVDA 

10 DE BEULE Jan 2 januari 2007 -  12,75 359 VLD-SD 

11 

  

LAUREYS Rik  11 mei 2004 – 31 
januari 2013 

9,43 177 ZELZATE POSITIEF 

  
17 januari 2019 -  

12 MEULEMAN Brent  2 januari 2013 -  6,75 1334 sp.a 

13 DELLAERT Isabel 2 januari 2013 -  6,75 689 sp.a 

14 DE VUYST Steven 2 januari 2013 -  6,75 428 PVDA 

15 D'HAENE Gino 1 januari 2001 - 31 
december 2006  

6,68 406 sp.a 

17 januari 2019 -  

16 VAN BEVER Karel 17 januari 2019 -  0,70 453 PVDA 

17 VAN de VELDE 
Lucien 

17 januari 2019 -  0,70 410 sp.a 

18 UYTTERHAEGHER 
Kevin 

17 januari 2019 -  0,70 385 sp.a 

19 DIERICKX Vincent 17 januari 2019 -  0,70 262 VLD-SD 

20 DE VLEESSCHAUWER 
Debbie 

17 januari 2019 -  0,70 251 PVDA 

21 BRUGGHEMAN Filip 17 januari 2019 -  0,70 202 VLD-SD 

22 D’HAESELEER Guy  17 januari 2019 -  0,70 184 VLAAMS BELANG 

23 PATRICIA JOOSTEN 21 oktober 2019 -  0 331 sp.a 

PUNT 2 - VERVANGING VAN MATTHIAS CASSIER IN DIVERSE ORGANEN 

DE RAAD: 

− Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur en inzonderheid van 
artikel 41 4° dat de bevoegdheid bij de gemeenteraad legt m.b.t. 
vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden waarin kennis genomen wordt 
van het ontslag van de heer Matthias Cassier en waarbij mevrouw Patricia 
Joosten aangesteld en beëdigd wordt als gemeenteraadslid; 

− Overwegende dat de heer Matthias Cassier zetelde in een aantal organen 
namens sp.a Zelzate of namens de gemeenteraad; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij mevrouw 
Isabel Dellaert werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
(BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van O.V.S.G. en waarbij de heer 
Matthias Cassier werd aangeduid als plaatsvervanger; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij de heer 
Dirk Goemaere werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
(BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van CEVI VZW en waarbij  de heer 
Matthias Cassier werd aangeduid als plaatsvervanger; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij de heer 
Matthias Cassier werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
(BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van RATO VZW; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij de heren 
Lucien Van De Velde en Gino D’Haene werden aangeduid als effectieve 
vertegenwoordigers in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van 
WOONZORGCENTRUM ZILVERBOS VZW en waarbij de heren Matthias Cassier en Luc 
Van Waesberghe werden aangeduid als plaatsvervangers; 



− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij de heer 
Matthias Cassier werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
(BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van IGS WESTLEDE; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij de heer 
Karl Segers werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
(BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van IDM en waarbij de heer Matthias 
Cassier werd aangeduid als plaatsvervanger. 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij de heer 
Matthias Cassier werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
(BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE 
VERENIGING; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij de heer 
Matthias Cassier werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 
Zelzate in de algemene vergadering van de vereniging Audio; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij de heer 
Martin Acke werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger zonder 
stemrecht in de ALGEMENE VERGADERING van KANAALZONE BGTS en waarbij de 
heer Matthias Cassier werd aangeduid als plaatsvervanger zonder stemrecht; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 maart 2019 waarbij de heer Matthias 
Cassier werd aangeduid als effectief lid in de gemeenteraadscommissie; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 maart 2019 waarbij de heer Luc 
Van Waesberghe werd aangeduid als effectief lid en waarbij de heer 
Matthias Cassier werd aangeduid als plaatsvervanger in de interlokale 
vereniging Meetjeslandse Burensportdienst; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 maart 2019 waarbij de heren 
Matthias Cassier en Dirk Goemaere werden aangeduid als gemeenteraadsleden 
die deel uitmaken van de gemeentelijke marktcommissie; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 mei 2019 waarbij de heer 
Matthias Cassier namens sp.a voorgedragen kandidaten, werd aangeduid als 
lid van de beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 mei 2019 waarbij de heer 
Matthias Cassier werd aangeduid als niet-stemgerechtigde lid van de 
milieuraad; 

− Overwegende dat aldus in de vervanging van de heer Matthias Cassier dient 
te worden voorzien in de hoger vermelde organen; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 21 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, De Vleesschauwer 
Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 
Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck 
Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van 
Weynsberghe Kurt) bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip): 

Artikel 1: Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend lid in om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
(BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van O.V.S.G. 

Artikel 2: Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) 
ALGEMENE VERGADERINGEN van CEVI VZW. 

Artikel 3: - Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid om 
de gemeente te vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN 
van RATO VZW. 



Artikel 4: - Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van WOONZORGCENTRUM 
ZILVERBOS VZW. 

Artikel 5: - Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid om 
de gemeente te vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN 
van IGS WESTLEDE.  

Artikel 6: - Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) 
ALGEMENE VERGADERINGEN van IDM. 

Artikel 7: - Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid om 
de gemeente te vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN 
van FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING. 

Artikel 8: - Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid om 
de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de vereniging 
Audio. 

Artikel 9: - Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger zonder stemrecht om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
ALGEMENE VERGADERING van KANAALZONE BGTS. 

Artikel 10: - Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als 
effectief lid in de gemeenteraadscommissie. 

Artikel 11: - Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen in de interlokale 
vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. 

Artikel 12: - Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als 
gemeenteraadslid in de gemeentelijke marktcommissie. 

Artikel 13: - Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid 
namens sp.a als lid van de beheerraad van de plaatselijke openbare 
bibliotheek. 

Artikel 14: - Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als 
niet-stemgerechtigde lid van de milieuraad. 

Artikel 15: - Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is 
deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 16: - Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan boven 
genoemde organen. 

PUNT 21 - ONGEWENSTE GEVOLGEN VAN DE VERHUIS VAN DE AMBULANCEDIENST VAN 
ZELZATE NAAR WACHTEBEKE 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Martin Acke (N-VA) dd. xx 2019 om 
voorliggende aangelegenheid te agenderen op de vergadering van de 
gemeenteraad van heden:  

De voorbije dagen konden we in de kranten lezen dat de ambulancedienst van 
Zelzate verhuist naar Wachtebeke. Uit de krantartikels blijkt dat de 
burgemeesters van Wachtebeke en Zelzate daar bijzonder tevreden mee zijn 
en dat alle vrijwilligers gewillig instappen in dit nieuwe permanentie 
systeem en verhuis. 

Dit mooie verhaal klopt niet helemaal. Ik verwijs trouwens naar mijn 
tussenkomst tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij ik de 
gemeenteraad wees op een aantal negatieve effecten voor de ambulanciers- 
vrijwilligers. De tekst van mijn tussenkomst en de weergave daarvan in de 
notulen heb ik uw als informatie bij de agendering van dit punt bezorgd. 
Zie bijlage 1. 

De burgemeester antwoordde toen dat er nog niets was beslist, beloofde een 
aantal zaken te onderzoeken en beloofde me een antwoord te bezorgen. 
Helaas wacht ik nog op dit antwoord. Zie bijlage 2. 



Ik begrijp dat aanrijtijden voor hulpverlening uiterst belangrijk zijn en 
ik begrijp dat men hieraan een oplossing wil geven. Maar de manier waarop 
is een ander paar mouwen.  Dat de burgemeesters tevreden zijn dat kan best 
kloppen, maar heel wat vrijwillige ambulanciers zijn niet te spreken over 
de nieuwe regeling. Ze zijn trouwens niet echt betrokken geweest bij de 
besprekingen en de besluitvorming hierrond. Op vergaderingen hebben zij 
vaak meegedeeld dat ze bij het nieuwe systeem heel veel vragen en twijfels 
hebben. Blijkbaar is hier geen rekening mee gehouden en is dit gewoon 
boven hun hoofden beslist. 

Hun grootste bezorgdheden zijn: 

1. Verhuis naar een eenzame plek in Wachtebeke, waarbij zij alle voeling 
en sociale contacten met de collega’s brandweermannen en de kazerne 
verliezen. Collegialiteit en vriendschap zijn nochtans vooral bij 
vrijwilligers zeer belangrijk. 

2. De blokken van 12 uur permanentie zullen heel moeilijk te combineren 
zijn met hun dagdagelijkse job. Men mag echter niet vergeten dat men 
met vrijwilligers bezig is. Als men een ganse dag, nacht of shift zijn 
gewone job heeft gedaan, wil men ook wel eens tijd met zijn gezin 
doorbrengen. 

Nu was dit nog te combineren omdat de wachtdienst van thuis uit verliep en 
de permanentieblokken korter waren. Men kon bijvoorbeeld op zondag van 
dienst zijn maar toch nog de niet opgeroepen uren met het gezin 
doorbrengen. In het nieuwe systeem kan men die zondag een ganse dag in de 
uitvalsbasis in Wachtebeke gaan zitten wachten, met één collega als enig 
contact, zelfs al heb je gedurende die twaalf uren maar één interventie. 
Dit is absoluut niet motiverend. Vergeet niet dat het hier over mensen 
gaat die naast hun gewone job, hun vrije tijd besteden aan het helpen van 
medemensen. Ik zou denken dat dit toch een veel betere waardering 
verdient. 

Is onze burgemeester trouwens op de hoogte van de beperkte vergoeding en 
van de verplichting om in het nieuwe systeem in te stappen? Mensen met 17 
en 20 jaar ervaring moeten terug solliciteren voor een job die ze nu al 
lang doen. Zo gaat men toch niet om met vrijwilligers, tenzij men ervan af 
wil. 

De N-VA-fractie vreest dat door dit nieuwe systeem heel wat vrijwilligers 
zullen afhaken. Geef toe dat dit zonde zou zijn. Bovendien zou dit kunnen 
resulteren in het nog meer buiten dienst stellen van onze ambulance bij 
gebrek aan bemanning.  

Ik vraag burgemeester Brent Meuleman, verantwoordelijk voor de veiligheid 
in onze gemeente, om samen met de brandweerleiding in rechtstreeks dialoog 
te gaan met onze vrijwilliger ambulanciers om de hangende knelpunten eens 
grondig te bespreken en het systeem bij te sturen waar mogelijk. 
Organiseer dit overleg zo toegankelijk mogelijk, bij voorkeur in de 
brandweerpost Zelzate.Ik vraag de burgemeester ook op een volgende zitting 
deze gemeenteraad verslag uit te brengen van dit overleg en de eventuele 
bijsturingen aan de organisatie. De vrijwillige ambulanciers met hun 
familie en de N-VA-fractie zouden u daar zeer dankbaar voor zijn. 

− Gelet op de toelichting bij dit agendapunt door de heren Kol. Van Zele W. 
en Lt. De Kock K. van de brandweerzone waarbij volgende verklaringen 
worden gegeven:  

o In het kader van de hervorming van dringende geneeskundige 
hulpverlening werd een studie gedaan naar de aanrijtijden van 
ambulances in de verschillende hulpverleningszones. Voor de 
hulpverleningszone Centrum werd vastgesteld dat de ambulancedienst 
centraler binnen de hulpverleningszone moet liggen en dat bijgevolg 
een verhuis van de dienst naar Wachtebeke (t.h.v. Walderdonck) 
noodzakelijk is. De verhuis richting Wachtebeke heft geen invloed 
heeft op de aanrijtijden in Zelzate.  



o Op de nieuwe locatie zal met een permanentiesysteem van 12 uur 
gewerkt worden (naar voorbeeld van Assenede). Dit betekent dat 
ambulanciers hun wachtdiensten kunnen inplannen en dat ze hiervoor 
ook correct betaald worden. In het huidige systeem worden 
ambulanciers van wacht die van thuis uit vertrekken niet betaald 
(omdat dit wettelijk niet mag) tenzij er een oproep is. Bovendien 
worden ze enkel betaald voor de tijd die ze nodig hebben om aan die 
oproep te beantwoorden terwijl ze via het permanentiesysteem van 12 
uur ook betaald zullen worden voor 12 uur. Om de uitwerking van 
dergelijk permanentiesysteem te verwezenlijken worden subsidies 
vanuit de overheid worden aangewend.  

− Overwegende dat gevraagd wordt om de PowerPoint presentatie aan de 
raadsleden te bezorgen.  

BESLUIT: 

Artikel 1: - De vraag van raadslid Martin Acke (N-VA) om volgende 
gemeenteraad een verslag uit te brengen vervalt aangezien dit heden reeds in 
gebeurd.  

Artikel 2: - De presentatie zal worden overgemaakt aan de raadsleden.  

PUNT 3 - GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE ZITTING VAN 23 SEPTEMBER 
2019.  

Raadslid Jan De Beule (VLD-SD) merkt op dat het resultaat van de stemming via 
handopsteking niet altijd duidelijk is voor iedereen. Bovendien kan het 
stemgedrag achteraf ook niet meer gecontroleerd worden (vb. via de 
bandopname).  

Burgemeester Brent Meuleman (SP.A) stelt voor om te wachten op het signaal 
van de algemeen directeur om de stemming af te sluiten, zodat ieders 
stemgedrag duidelijk kan genotuleerd worden.   

Met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Vleesschauwer Debbie, 
D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk, Laureys Rik, , Segers Karl, 
Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien en Van Weynsberghe 
Kurt) bij 7 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, 
Dierickx Vincent, Joosten Patricia Maenhout Marleen en  Stevelinck Kristof) 
worden de notulen van voormelde zitting worden goedgekeurd.   

De raad wordt geschorst. 

De raad word heropend.  

PUNT 4 – VZW WATERSPORTVERENIGING ZELZATE – AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS 

DE RAAD: 

− Gelet op de statuten van de vzw Watersportvereniging Zelzate zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2013; 

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2013 houdende de 
voordracht van de heer Frankie Michiels; de heer Erick De Wispelaere,; de 
heer Martin Acke, voorgedragen als lid van de algemene vergadering en de 
voordracht van de heer Martin Acke, als lid van de raad van bestuur;  

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2013 waarbij de heer 
Frankie Michiels ontslag neemt als lid van de algemene vergadering en 
waarbij de heer Jan De Beule voorgedragen wordt als lid van de algemene 
vergadering van de vzw Watersportvereniging te Zelzate; 

− Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad met ingang van 
17 januari 2019 dienen de afgevaardigden vervangen te worden;  

− Overwegende dat in de statuten van de vzw Watersportvereniging Zelzate, 
artikel 9 niet bepaald is hoeveel afgevaardigden van de gemeenteraad 
dienen te zetelen in de algemene vergadering; 



− Overwegende dat de voorzitter van de vzw Watersportvereniging Zelzate 
heeft aangegeven slechts 1 afgevaardigde van de gemeenteraad voor te 
dragen als lid van de algemene vergadering; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden; 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat de heer Luc Van Waesberghe wordt voorgedragen als lid van 
de algemene vergadering en de raad van bestuur;  

− Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 23 raadsleden aanwezig. Er worden 23 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 23 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Luc Van Waesberghe bekomt 15 stemmen 

- Kurt Van Weysberghe bekomt 2 stemmen 

- Lucien Van De Velde bekomt 1 stem  

Er zijn 5 blanco stemmen. 

BESLUIT : 

In openbare zitting, bij geheime stemming met gesloten stembriefjes:  

Artikel 1: - De heer Luc Van Waesberghe wordt voorgedragen als afgevaardigde 
voor de gemeenteraad voor de algemene vergadering en de raad van bestuur.  

Aan de algemene vergadering van de VZW Watersportvereniging Zelzate wordt 
gevraagd deze voordrachten te aanvaarden. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de 
voorzitter van de Raad van Bestuur van de VZW Watersportvereniging Zelzate. 

PUNT 5 - VOORLOPIGE AANVAARDING VAN DE NAAM SPOORWEGSTRAAT VOOR DE 
VERKAVELING TEN ZUIDEN VAN DE WONINGEN GROENSTRAAT 61 T.E.M. 65A, MET 
INBEGRIP VAN DE WONINGEN GROENSTRAAT 61 T.E.M. 65A. 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van 
de openbare wegen en pleinen dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om 
de naam van openbare wegen en pleinen vast te stellen of te wijzigen; 

− Overwegende dat op 10 mei 2018 een verkavelingsvergunning werd afgeleverd 
voor het verkavelen van het perceel dat kadastraal gekend is als 1ste 
afdeling sectie D 774/r/2 in 10 loten; dat dit perceel gelegen is ten 
zuiden van de woningen Groenstraat 61 tot en met 65A; dat de woningen in 
dit perceel zullen ontsluiten naar de Groenstraat; 



− Overwegende dat door de administratie werd voorgesteld om, bij het 
ontsluiten van de nieuwe verkaveling, de bestaande straatnaam met 
bijhorende nummering (Groenstraat nrs. 61 t.e.m. 65A) te wijzigen en wel 
om volgende redenen:  

o de huisnummering is niet samenhangend: de woningen die ontsluiten 
naast Groenstraat nummer 73 kregen huisnummers 61, 63, 65 en 65A, 
waarna de nummering in de Groenstraat verder gaat met huisnummer 75, 

o de woningen met huisnummer 61 t.e.m. 65A zijn eigenlijk niet in de 
Groenstraat zelf gelegen, maar in een zijstraat ervan, 

o de tien woningen van de nieuwe verkaveling zullen aansluiten aan de 
percelen van huisnummers 61 t.e.m. 65A en zouden volgens de huidige 
situatie de nummers 65B t.e.m. 65K krijgen.  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 
oktober 2018 waarbij akkoord gegeven werd aan het voorstel om voor een 
volledig nieuwe straatnaam en nummering te kiezen; 

− Gelet op de te volgen procedure bij een nieuwe straatnaam:  

1. Vaststellen van noodzaak van naam van een straat. 
2. Overmaken van vraag aan de gemeentelijke cultuurraad. Het is niet 

verplicht om voorafgaandelijk advies te vragen aan de cultuurraad, wel 
gebruikelijk. Bovendien zal het latere advies dan ook vlotter kunnen 
worden verleend of zelfs maar een formaliteit zijn.  

3. Formuleren van voorstel door cultuurraad. 
4. College beslist over voorlopige naam. 
5. Voorlopige aanvaarding van naam door gemeenteraad. 
6. Organiseren van openbaar onderzoek (30 dagen) door:  

a. aanplakking, 
b. adviesvraag aan gemeentelijke cultuurraad. 

7. Behandelen van de bezwaren. 
8. Definitieve beslissing door gemeenteraad. 
9. Informeren van de bevoegde diensten (bv Post, AAPD, (kadaster), 

Brandweer, Politie, Rijksregister, nutsmaatschappijen. 

− Gelet op de brief dd. 29 oktober 2018 met kenmerk gv/st/18.0982 waarin 
advies wordt gevraagd betreffende de nieuwe straatnaam;  

− Gelet op de brief dd. 2 december 2019 met kenmerk 2018-1204-vdb/vdb van de 
gemeentelijke culturele raad Zelzate waarin het bestuur adviseert om te 
opteren voor SPOORWEGSTRAAT als straatnaam omdat de huidige 
ontsluitingsweg van de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a en later ook de 
ontsluitingsweg van de woningen gelegen in de verkaveling van het perceel 
gekend als perceel 1ste afdeling sectie D744/r/2, de vroegere spoorweglijn 
55 volgt; 

− Overwegende dat het college principieel akkoord ging met deze straatnaam 
op 13 december 2018; 

− Overwegende dat de voorlopige aanvaarding van de straatnaam in maart 2019 
aan de raad zou worden voorgelegd; dat de nieuwe bestuursploeg echter 
eerst opnieuw advies wenste te vragen aan de cultuurraad;  

− Gelet op de brief dd. 3 juli 2019 met kenmerk gv/st/19.0646 waarin opnieuw 
advies wordt gevraagd betreffende de nieuwe straatnaam voor de verkaveling 
ten zuiden van de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a;  

− Gelet op de brief d.d. 27 september 2019 met kenmerk 2019-0907-vdb/vdb van 
de gemeentelijke culturele raad Zelzate waarin het bestuur adviseert om te 
opteren voor Spoorwegstraat als straatnaam omdat : 



o de huisnummering is niet samenhangend: de woningen die ontsluiten 
naast Groenstraat nummer 73 kregen huisnummers 61, 63, 65 en 65A, 
waarna de nummering in de Groenstraat verder gaat met huisnummer 75, 

o de woningen met huisnummer 61 t.e.m. 65A zijn eigenlijk niet in de 
Groenstraat zelf gelegen, maar in een zijstraat ervan, 

o de tien woningen van de nieuwe verkaveling zullen aansluiten aan de 
percelen van huisnummers 61 t.e.m. 65A en zouden volgens de huidige 
situatie de nummers 65B t.e.m. 65K krijgen.  

− Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen met deze straatnaam op 04 oktober 2019; 

− Overwegende dat het college aan de gemeenteraad vraagt om deze straatnaam 
voorlopig te aanvaarden en een openbaar onderzoek te organiseren gedurende 
30 dagen. 

BESLUIT:  

In openbare zitting 

Met algemene stemmen:  

Artikel 1: - Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 
04 oktober 2019 om voor de verkaveling ten zuiden van de woningen Groenstraat 
61 t.e.m. 65a, met inbegrip van de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65A de naam 
Spoorwegstraat te geven, wordt door de gemeenteraad voorlopig aanvaard. 

Artikel 2: - Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende een 
periode van 30 dagen door aanplakking. 

PUNT 6 - HULPVERLENINGSZONE CENTRUM: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSDOTATIE 
VOOR HET DIENSTJAAR 2020 – GOEDKEURING 

DE RAAD: 

- Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, 
artikelen 67 en 68; 

- Gelet op het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de hulpverleningszones; 

- Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1; 

- Overwegende dat na de bespreking ervan in de begrotingscommissie het 
zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum het ontwerp van de begroting 
voor het dienstjaar 2020 op 4 september 2019 heeft goedgekeurd; 

- Overwegende dat de dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone 
Centrum jaarlijks dienen te worden goedgekeurd door de gemeenteraad; 

- Overwegende dat in de toelagen voor 2020 ook een deel voor de pensioenen 
is voorzien, om toekomstige pensioenlasten van personeel van de 
hulpverleningszone te kunnen dragen; 

- Overwegende dat in functie van het ontwerp van de begroting en de door de 
gemeenten aanvaarde verdeelsleutel voor 2020 door de gemeente Zelzate 
volgende dotaties worden toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum: 

o exploitatie: € 613.347,76 

o investeringen: € 51.214,63 

o pensioenen: € 3.316,01 

o TOTAAL: € 667.878,40 

- Overwegende dat de definitieve goedkeuring van de begroting 2020 door de 
zoneraad is gepland voor 16 oktober 2019 en dat de begroting van de zone 
dient te worden goedgekeurd in de zoneraad van oktober omwille van de door 
de wetgever opgelegde termijnen inzake het goedkeuringstoezicht; 



- Overwegende dat het bestuurlijk toezicht een afschrift van de 
gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone dient te 
ontvangen om de begroting voor het dienstjaar 2020 definitief te kunnen 
goedkeuren gezien de goedkeuring van de toezichthoudende overheid vereist 
is opdat de begroting uitvoerbaar zou zijn. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de toelage voor het 
dienstjaar 2020 van € 613.347,76 voor exploitatie, € 3.316,01 voor pensioenen 
en € 51.214,63 voor investeringen (totaal: € 667.878,40) van de 
Hulpverleningszone Centrum. 

Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de 
Hulpverleningszone Centrum en de toezichthoudende overheid. 

PUNT 7 – GARANTIEVERKLARING BETREFFENDE THESAURIEBEWIJZENPROGRAMMA VAN ZEFIER 
CVBA 

DE RAAD: 

− Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het 
lokaal bestuur; 

− Overwegende dat de gemeente Zelzate vennoot is van de coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke 
zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek en geregistreerd bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 
0680.832.904 (de “Vennootschap”); 

− Gelet op artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap dat bepaalt 
dat de vennoten elk voor hun deel de verbintenis aangaan de leningen te 
waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan met het oog op de 
verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals 
gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) en voor het financieren 
van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking 
hebben; 

− Overwegende dat overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 de vennoten van de 
Vennootschap de verbintenis zijn aangegaan de lasten (interesten en 
aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden in het kader van 
de verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten 
tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de 
verwerving van Strategische Participaties enerzijds en inkomsten uit die 
Strategische Participaties anderzijds, te zullen dekken; 

− Overwegende dat de Vennootschap in het verleden financieringen is 
aangegaan (of heeft overgenomen als rechtsopvolger van de Vlaamse 
financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo) en in 
de toekomst zal aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële 
instelling (hierna de “Arranger”); 

− Overwegende dat de Vennootschap voornemens is een 
thesauriebewijzenprogramma op te zetten teneinde de verwerving van 
Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te financieren 
en dit met als Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te 
Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank 
van Ondernemingen onder nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 
0403.201.185 (het “Programma”); 

− Overwegende dat de gemeente Zelzate voor de goede orde en voor zoveel als 
nodig de werking van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wenst 
te erkennen en om die reden de waarborg zoals daarin voorzien met 
betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk 
wenst te bevestigen; 



− Overwegende dat de waarborg de toegang van de Vennootschap tot de 
financiële markten vergroot, hetgeen mede in het belang van de gemeente 
Zelzate  is, omdat dit de financierbaarheid van de Strategische 
Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de gemeente 
Zelzate, en het rendement van de gemeente Zelzate hierop, vergroot; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 18 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Bruggeman Frank, Bruggheman 
Filip, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, Joosten Patricia, Goemaere 
Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De 
Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt)bij 5 onthoudingen (De Beule Jan, 
D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en 
onherroepelijk borg te stellen ten aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de 
begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de “Begunstigde(n)”):  

− alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, 
als primaire schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of 
één van haar rechtsvoorgangers is aangegaan en zal aangaan op verzoek 
van de gemeente Zelzate (inclusief, doch zonder afbreuk te doen aan de 
algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op 
verzoek van de gemeente Zelzate) en alle (bank)garanties die de 
Vennootschap heeft afgegeven op verzoek van enige financier, in het 
kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische 
Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met 
inbegrip van herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe 
leningen voor (dat gedeelte van de) bestaande Strategische 
Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals 
alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten), 
wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor vergoedingen verschuldigd 
aan een financier of een (zekerheids)agent die optreedt namens de 
financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden 
die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”); 

− in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder 
(a), de verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de 
Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in het kader van het 
Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, 
ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en 
uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en uitgaven) 
die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het Programma 
zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op 
basis van de uitoefening van diens volmachten en plichten 
overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het Programma en dit 
in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) 
Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de 
gemeente Zelzate (de “Schadeloosstellingsverbintenis”). 

Artikel 2: - De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de 
Begunstigde(n) volledig of gedeeltelijk, in één keer of in verschillende 
keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het verzenden van een 
aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige stavingsstukken 
aantoont dat: 

− de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na 
hiertoe aangemaand te zijn door de Begunstigde een betaling of enige 
andere verbintenis onder of in verband met één van de Financieringen of 
de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of 

− er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder 
één van de overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde 



is aangegaan en onder de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis valt; of 

− (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke 
procedure hangende is die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat 
er een staking van betaling door de Vennootschap is, of (ii) een 
procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan verlenen 
tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, 
uitstel van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een 
(gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of enige andere 
gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, 
of (iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van 
de Begunstigde. 

Artikel 3: - De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in 
het overwegend gedeelte en dat deze geen intuitu personae karakter heeft naar 
de Begunstigde(n) toe; 

Artikel 4: - Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, 
die geen afbreuk zal ondervinden van of aangetast zal worden door elke andere 
zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht (met inbegrip van fusie, 
splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) van een 
Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet 
vervallen zal zijn door eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van 
eender welk deel van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, 
of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven bestaan voor 
het volledige bedrag van de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een 
Strategische Participatie of waardeschommeling; 

Artikel 5: - Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma 
en dit zonder voorbehoud te aanvaarden; 

Artikel 6: - Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele 
overeenkomsten tussen zichzelf en de Vennootschap en/of enige Begunstigde, 
noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van 
deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op enig 
recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender 
welke partij met inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de 
gemeente Zelzate vennoot is van de Vennootschap; 

Artikel 7: - Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan 
de Vennootschap alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die 
Begunstigden en de Arranger geschikt achten; 

Artikel 8: - Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele 
manier zal worden benadeeld of aangetast door enig verloop van tijd of 
afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, een Begunstigde of 
enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) 
van of bijvoegsel aan een Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, 
de statuten van de Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de 
verandering, de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het nalaten 
van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of 
zekerheid met betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te 
doen, dat in afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen 
vrijgeven; 

Artikel 9: - De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van 
de verplichting de gemeente Zelzate kennis te geven van enige wijziging aan 
enige Financiering of Schadeloosstellingsverbintenis; 

Artikel 10: - Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het 
toepasselijk recht, uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud afstand te doen 
van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten met inbegrip van, doch 
niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van 



betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een 
schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres 
borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 
(tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek; 

Artikel 11: - Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, 
om alle handelingen te stellen (met inbegrip van het opstellen en 
ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties en 
informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig 
zouden kunnen zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de 
uitwinning van de Borgstelling. 

PUNT 8 – PARTICIPATIE BIJ HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN EN OMGEVINGSENERGIE  

DE RAAD: 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 september 2018 betreffende het 
goedkeuren van het individueel energie- en klimaatactieplan met volgende 
acties specifiek naar participatie: 

o IJveren voor burgerparticipatie bij het plaatsen van windturbines 

o Inzetten op burgerparticipatie voor het plaatsen van zonne-
installaties (vb. op daken van scholen) 

o Ondersteunen van burgerparticipatie in het klimaatverhaal 

− Gelet op het collegebesluit van 29 augustus 2019 waarin principieel 
akkoord gegeven werd om een deel van de omgevingsenergie voor te behouden 
voor de lokale gemeenschap, omdat wind, zon en water lokale natuurlijke 
rijkdommen zijn en omdat nieuwe energieprojecten (bv. restwarmte), 
toegankelijk moet zijn voor elke inwoner; 

− Gelet op de vraag van Rescoop Vlaanderen vzw om initiatief te nemen om een 
deel van omgevingsenergie voor te behouden voor de lokale gemeenschap via 
een burgerenergiecoöperatie, omdat dit zorgt voor een lokale verankering 
van hernieuwbare energiebronnen en omgevingsenergie, en versterking van 
het lokaal draagvlak en betrokkenheid door voor de burgers niet alleen 
nadelen (lasten) maar ook voordelen (lusten) te koppelen aan 
omgevingsenergie; 

− Overwegende dat de productie van hernieuwbare energie en het capteren van 
omgevingsenergie meer en meer geprivatiseerd wordt, waardoor de consument 
grotendeels de rekening betaalt van deze gemeengoederen; bijkomend 
situeren de grote spelers van de energiemarkt zich niet meer in België 
(wel in Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland), waardoor lokaal wel 
betaald wordt voor het verbruik, maar de meerwaarde niet lokaal geoogst 
wordt; 

− Overwegende dat via de oprichting van burgercoöperaties, burgers 
rechtstreeks participeren in omgevingsenergieprojecten volgens de 7 
International Cooperative Alliance (ICA) principes: de burger is 
aandeelhouder van de coöperatie en oogst omgevingsenergie, maar de burger 
heeft als eigenaar ook inspraak en bepaalt mee naar wie de stroom gaat, 
tegen welke prijs en wat er met de winst gebeurt; 

− Overwegende dat het gemeentebestuur Zelzate voldoende troeven heeft om 
toekomstige energieprojecten mee te helpen sturen in de richting van 
coöperaties die de ICA-principes ondersteunen; 

− Overwegende dat burgerparticipatie niet wettelijk kan afgedwongen worden 
bij projectontwikkelaars, maar het sociaal-maatschappelijk draagvlak wel 
kan vergroot worden om dergelijke projecten te realiseren op het 
grondgebied van Zelzate; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 
wijzigingen. 

BESLUIT: 



In openbare zitting 

Met 15 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Vleesschauwer Debbie, 
D'Haene Gino, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, 
Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) bij 8 
onthoudingen(Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, D'Haeseleer 
Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof, Van Weynsberghe 
Kurt): 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist dat voor nieuwe energieprojecten op het 
grondgebied Zelzate gedeeltelijk in rechtstreekse participatie (van burgers 
en / of lokale overheid) via coöperatie dient voorzien te worden, welke de 
ICA-principes respecteren.  Dit omdat wind, zon en water lokale natuurlijk 
rijkdommen zijn en om omgevingsenergie voor elke inwoner toegankelijk te 
maken en draagvlak bij de bevolking te creëren. 

Artikel 2: - De gemeenteraad beslist dat bij nieuwe projecten op publieke en 
semipublieke gronden volgende kwantitatieve en kwalitatieve gunningscriteria 
voor aanbesteding van toepassing zijn: 

- Opzetten van een informatie- en communicatiecampagne door de bouwheer / 
exploitant voor, tijdens en na de bouwen van het energieproject (20 
punten) 

- Percentage aanbieden aan inwoners om rechtstreeks financieel in het 
project te participeren (25 punten) 

- Overige tegemoetkomingen, zoals engagement tot realiseren of 
financieren van Rationeel EnergieGebruik, Hernieuwbare Energie 
projecten en omgevingsenergie projecten (of andere milieuprojecten) 
worden door de bouwheer / exploitant aangeboden (35 punten) 

- 2 referenties van gelijkaardige projecten waarbij o.a. informatie, 
communicatie en rechtstreeks financiële participatie werden uitgewerkt 
en gerealiseerd, maar ook bestendigd op langere termijn: de 
opdrachtnemer moet in de twee referenties aantonen dat hij de 
voorgaande criteria ook na realisatie - evt. tijdens exploitatie - 
blijft garanderen (20 punten). 

Voor alle overige percelen op het grondgebied zal, voor nieuw te realiseren 
energieprojecten, wat betreft het draagvlak, worden getoetst a.d.h.v. 
diezelfde kwantitatieve en kwalitatieve criteria, doch deze kunnen niet 
worden opgelegd via een aanbesteding. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Rescoop 
Vlaanderen vzw, en burgerenergiecoöperatie actief in regio Gent: EnerGent. 

PUNT 9 - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PROJECT 23.156/ COLLECTOR CORNILSTRAAT – 
KLEISTRAAT/O218124: SINT-FRANCIESDIJK, BLAARSTRAAT, CORNILSTRAAT (WACHTEBEKE) 
EN OUDENBURGSE SLUIS, SINT-FRANCIESDIJK (ZELZATE) TUSSEN GEMEENTE WACHTEBEKE, 
AQUAFIN NV, TMVW EN GEMEENTE ZELZATE – GOEDKEURING PRINCIPEBESLISSING EN 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

DE RAAD: 

− Overwegende dat Aquafin N.V. conform het investeringsprogramma voor 2017 
en conform het technisch plan de volgende werken dient uit te voeren: 

o 23.156: Collector Cornilstraat - Kleistraat 

− Overwegende dat Aquafin in kader van Riopact volgende werken dient uit te 
voeren: 

o O218124/WCB3013: Sint-Franciesdijk, Blaarstraat, Cornilstraat (deel 
op Wachtebeke) 

− Overwegende dat TMVW beslist heeft ikv de aanleg van een afvalwaterleiding 
in de Oudenburgse Sluis en Sint-Franciesdijk de volgende werken uit te 
voeren, nl. 



o GIP dossier O218124 (Oudenburgse Sluis, Sint-Franciesdijk) deel op 
grondgebied Zelzate; 

− Overwegende dat Wachtebeke beslist heeft de volgende werken uit te 
voeren,nl. 

o wegverfraaiing langs bovengemeentelijk tracé 

o wegverfraaiing (startnota en projectnota) Sint-Franciesdijk 

- Overwegende dat het een project betreft dat zich op twee gemeenten 
situeert, nl Wachtebeke en Zelzate.  

− Overwegende dat de partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht 
in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd; 

− Overwegende dat er bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt 
tussen Aquafin N.V., gemeentebestuur Wachtebeke, TMVW en gemeentebestuur 
Zelzate. 

− Gelet op de samenwerkingsovereenkomst zoals opgemaakt tussen Aquafin N.V., 
gemeentebestuur Wachtebeke, TMVW en het gemeentebestuur Zelzate voor 
project 23.156/O218124 en gevoegd in bijlage bij dit besluit; 

− Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen dd. 26 september 2019; 

− Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere 
wijzigingen; 

− Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018, en latere wijzigingen; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad is akkoord om de wegenis- en rioleringswerken 
zoals hierboven omschreven uit te voeren. 

Artikel 2: - De overeenkomst tussen AQUAFIN N.V., het gemeentebestuur 
Wachtebeke, TMVW en het gemeentebestuur Zelzate voor project 23.156/O218124 
wordt goedgekeurd. 

Artikel 3: - De nodige budgetten zullen voorzien worden in het meerjarenplan. 

Artikel 4: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de 
stedenbouwkundige dienst en aan alle betrokken partijen in deze overeenkomst. 

PUNT 10 – ADVIES OVER ONTWERP VAN GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘R4-
KNOOP WACHTEBEKE’ 

DE RAAD: 

− Gelet op het schrijven van 23 september 2019 van de afdeling 
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en - projecten aangaande de 
voorlopige vaststelling ontwerp van gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) ‘R4-Knoop Wachtebeke’ – tweede openbaaronderzoek, 
waarin gevraagd wordt advies uit te brengen over het ontwerp; 

− Gelet op het ontwerp gewestelijk RUP, bestaand uit het besluit van de 
Vlaamse Regering houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘R4-Knoop Wachtebeke’ van 24 mei 
2019 en de bijhorende bijlages, te raadplegen via 
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-
Detail/rid/RUP_02000_212_00505_00001;  

− Overwegende dat uiterlijk op 25 november 2019 de adviezen, opmerkingen en 
bezwaren dienen overgemaakt te worden aan de afdeling 
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en - projecten; 

https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00505_00001
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00505_00001


− Overwegende dat conform artikel 2.2.10§4 de gemeenteraad advies dient uit 
te brengen over het ontwerp van gewestelijk RUP; 

− Overwegende dat met het project “Ombouwen R4 West en Oost tot primaire 
wegen”, kortweg project R4WO, de Vlaamse Regering de inrichting van de R4 
West en Oost wil afstemmen op zijn rol als primaire weg binnen het 
Vlaamse wegennet alsook de verkeersveiligheid én verkeersleefbaarheid 
langsheen deze as verbeteren; dat dit impliceert dat verschillende 
kruispunten moeten omgevormd worden;  

− Overwegende dat in het verleden voor een groot deel van het projectgebied 
al een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening Zeehaven Gent- 
Inrichting R4 Oost en R4 West’ werd opgemaakt; 

− Overwegende dat recent studiewerk uitgewezen heeft dat – rekening houdend 
met huidige richtlijnen, regels en gekende ontwikkelingen – voor de zone 
N49 – Arcelor, afwijkingen nodig zijn op dit vroegere GRUP; 

− Overwegende dat een nieuwe oprit wordt voorzien voor verkeer van de R4 
Oost Haven naar Antwerpen met bypass ter hoogte van de bestaande rotonde; 
dat de nieuwe oprit vanuit de R4 Oost Haven naar Antwerpen valt buiten de 
reservatiestrook en mede de basis vormt van de opmaak van voorliggend RUP;  

− Overwegende dat voorzien is om de N449 te verleggen en aan te laten 
sluiten op de geplande knoop Arcelor Mittal om de rotonde Cosmos te 
ontlasten en de doorstroming te garanderen voor wat de zone Wachtebeke 
(03-O4bis) betreft; dat de verlegging van de N449 deels buiten de 
reservatiestrook valt én de aantakking van deze weg op de geplande knoop 
ter hoogte van Arcelor – Mittal een afwijking vormt op het geldende GRUP; 
dat deze ingrepen mede de basis vormen van de opmaak van voorliggend RUP; 

− Overwegende dat de herinrichting van deze knoop op verschillende manieren 
zorgt voor een verhoging van de robuustheid van het verkeerssysteem; dat 
eveneens binnen de zone voor verkeersinfrastructuur ruimte wordt voorzien 
voor de eventuele doortrekking van goederenspoorlijn L2O4; dat deze lijn 
mogelijks op termijn gebruikt zou kunnen worden voor passagiersvervoer met 
een halte ter hoogte van de knoop, waarmee Arcelor Mittal en de kern van 
Wachtebeke zouden kunnen bediend worden; dat voorliggend plan hier geen 
infrastructuur (perrons, parking,...) voor voorziet, maar deze niet 
hypothekeert binnen de contour van het plan; 

− Overwegende dat de locatie van het eventueel treinstation buiten de scoop 
ligt van het RUP, maar dat in de toelichtingsnota wel een voorafname wordt 
gedaan over een mogelijke locatie van een halte voor passagiersvervoer; 
dat de toekomstige spoorlijn langs de kern van Zelzate zal passeren en 
verder zal verwijderd liggen van het centrum van Wachtebeke; dat het 
gemeentebestuur Zelzate vragende partij is om een treinstation voor 
passagiersvervoer te lokaliseren nabij het centrum van Zelzate; dat de 
toelichtingsnota te ver gaat in het nemen van voorafnames over de locatie 
van een halte voor de spoorlijn voor passagiersvervoer ter hoogte van 
O4bis gezien dit deel uitmaakt van toekomstige en andere studies;   

− Overwegende dat met voorliggend plan aan bijkomende bosbestemming wordt 
gedaan; dat de aanpassing van de knoop Wachtebeke tot gevolg heeft dat 
bestemming bos planmatig verdwijnt; dat werd bekeken of het verlies aan 
bosbestemming lokaal geheel of gedeeltelijk kon opgevangen worden in 
gebieden die in of aansluitend bij het Kloosterbos zijn gelegen; dat in 
totaal 11 ha bos werd bestemd; dat voor deze percelen in een voorkooprecht 
voor de provincie Oost-Vlaanderen is voorzien; 

− Overwegende dat de globale principes en visie op het functioneren van de 
R4, zoals ook opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west' (BVR 15 
juli 2005) niet wijzigt; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 
wijzigingen; 



− Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 21 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, De Vleesschauwer 
Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 
Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck 
Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van 
Weynsberghe Kurt) bij 2 onthoudingen (Frank Bruggeman, Filip Bruggheman): 

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft voorwaardelijk gunstig advies over het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘R4-Knoop Wachtebeke’ mits het 
verwijderen van alle verwijzingen naar een mogelijkse halte voor 
passagiersvervoer binnen het ontwerp RUP  R4-knoop Wachtebeke zoals de eerste 
paragraaf onder ‘Ruimte voor spoor’ van de toelichtingsnota op pg 26:   

“Het GRUP voorziet binnen de zone voor verkeersinfrastructuur ruimte voor de 
eventuele doortrekking van goederenspoorlijn L204. Mogelijks zou deze lijn op 
termijn ook gebruikt kunnen worden voor passagiersvervoer, met een halte 
t.h.v. knoop O4bis, waarmee Arcelor Mittal en de kern van Wachtebeke zouden 
kunnen bediend worden. Het plan voorziet hier geen infrastructuur (perrons, 
parking,…) voor, maar hypothekeert deze ook niet binnen de GRUP-contour”. 

Artikel 2: - Het advies wordt opgeladen in het Digitaal uitwisselingsplatform 
Stedenbouwkundige informatie (DSI). 

PUNT 11 – ICT - TOETREDING TOT OPDRACHTENCENTRALE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
VOOR HUUR VAN MULTIFUNCTIONALS 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikel 41 en 
latere wijzigingen; 

- Gelet op artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
kan een aanbestedende overheid werken, leveringen en/of diensten verwerven 
van een aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactiviteiten als 
bedoeld in artikel 2, 7° b) verricht;  

- Overwegende dat op basis van artikel 47 §2 van de wet van 17 juni 2016 
inzake overheidsopdrachten dat de aanbestedende overheid die een beroep 
doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
plaatsingsprocedure te organiseren; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing 
van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; 

- Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie 
en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en concessies; 

- Gelet op het besluit van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 28 april 
2010 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 
ICT/2010/003 voor de opdracht 'Raamcontract multifunctionals en 
beheersysteem” met "algemene offerteaanvraag' als wijze van gunnen;  

- Gelet op het besluit van de deputatie van de Provincieraadsbesluit van 
Oost-Vlaanderen van 16 december 2010 waarbij de voornoemde opdracht 
'Raamcontract multifunctionals en beheersysteem' werd toegewezen aan de 
firma Canon Belgium nv; 

- Overwegende dat alle Oost-Vlaamse gemeentes en Vlaamse provinciebesturen 
gebruik kunnen maken van het raamcontract; 

- Overwegende dat Provincie Oost-Vlaanderen, via hogervermelde besluiten, 
optreedt als opdrachtencentrale voor de aankoop van multifunctionals en 
beheerssysteem en andere gemeentes de mogelijkheid biedt om hierop een 



beroep te doen, en dit zoals heden bedoeld wordt in artikel 47 van de 
huidige wet inzake overheidsopdrachten; 

- Gelet op de looptijd van deze overeenkomst voor de duurtijd van 7 jaar met 
drie mogelijke verlengingen, momenteel verlengd door de Deputatie d.d. 28 
november 2018 tot en met 4 januari 2020;  

- Overwegende dat het aangewezen is dat gemeente Zelzate gebruik maakt van 
de opdrachtencentrale Provincie Oost-Vlaanderen om volgende redenen: 

o de gemeente moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een 
administratieve vereenvoudiging en financiële besparing betekent; 

o als gemeente alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen 
als deze in de opdrachtencentrale; 

o de Provincie beschikt over meer technische expertise ter zake en de 
aangewende gunningcriteria gelden ook voor de gemeente.; 

o een aantal van de in de opdrachtencentrale voorziene producten 
voldoen aan de behoefte van het bestuur en maken het zinvol om toe te 
treden; 

- Overwegende dat de opdrachtencentrale geen exclusiviteit inhoudt; 

- Overwegende dat gemeente Zelzate graag van bovengenoemde mogelijkheid 
gebruik wil maken en dan ook wil toetreden tot het raamcontract 
‘multifunctionals en beheerssysteem’; 

- Overwegende dat, door de invoering van het decreet lokaal bestuur en de 
integratie gemeente en OCMW anno BBC, de huur van multifunctionals voor 
gemeente en OCMW vanaf 2020 volledig op het budget van de gemeente zal 
geboekt worden; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord om toe te treden tot de 
opdrachtencentrale ‘multifunctionals en beheerssysteem’ van Provincie Oost-
Vlaanderen.  

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen krijgt opdracht tot 
verdere uitvoering van dit besluit. 

Artikel 3:-  Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt intergemeentelijke 
ICT’er en de financieel directeur van Zelzate. 

KENNISGEVINGEN / MEDEDELINGEN  

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. Brief van Agentschap Binnenlands bestuur dd. 4 september 2019 betreffende 
klacht i.v.m. onteigening. 

2. Veneco – jaarverslag 2018. 

3. IDM – Verslag Raad van Bestuur 28 augustus 2019 

4. Jaarverslag AZ Alma 2018 

5. Brief d.d. 26 augustus 2019 van Federale dienst gouverneur - Goedkeuring 
besluit GR_20190624 betreffende wijziging dotatie HZC. 

6. Fineg nv – verslag van de vergadering van de raad van bestuur VAN 25 
oktober 2018. 

7. Fineg nv – verslag van vergadering van de raad van bestuur van 27 november 
2018. 

8. Fineg nv – verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 20 
december 2018. 

9. Fineg nv – verslag van de vergadering van de raad van bestuur VAN 22 
januari 2019. 



10. Fineg nv – verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 19 
februari 2019. 

11. Fineg nv – verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 10 april 
2019 om 18.00 uur. 

12. Fineg nv – verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 10 april 
2019 om 19.45 uur. 

13. Fineg nv – verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10 april 
2019. 

14. IDM – verslag van de zitting van de raad van bestuur van 22 mei 2019. 

15. IDM – verslag van de zitting van de raad van bestuur van 26 juni 2019. 

16. IDM – uitnodiging tot Bezoek aan IDM. 

17. IGS Westlede - verslag van de algemene vergadering van woensdag 5 juni 
2019. 

18. Fineg nv – verslag van de algemene vergadering van 14 mei 2019. 

19. Provag - Notulen van de Installatievergadering van 7 mei 2019. 

20. Provag - Notulen van de Raad van Bestuur van 19 juni 2019. 

21. Veneco - Beknopt Overzicht van de Beslissingen van de Raad van bestuur 
02 mei 2019. 

22. Veneco - Beknopt Overzicht van de Beslissingen van de Raad van bestuur 
04 juni 2019. 

23. Veneco – verslag van de Raad van bestuur 02 mei 2019. 

24. Veneco – verslag van de Raad van bestuur 04 juni 2019. 

25. VVSG – mail van 2 september betreffende aanduidingen in de Bestuursorganen 
van de VVSG vzw. 

26. Welzijnsband Meetjesland - Kwartaalrapportering voor 2de kwartaal 2019. 

27. Zilverbos - Verslag van de Algemene Vergadering nr. 1/2019 van 22 maart 
2019. 

28. Zilverbos - Verslag van de raad van bestuur nr. 1/2019 van 22 maart 2019. 

29. IDM – ontwerp begroting 2020 voor recyclagepark Zelzate. 

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

PUNT 13 - FLANKERENDE MAATREGELEN BIJ DE RENOVATIE VAN HET BUSSTATION VAN DE 
LIJN (N-VA) 

Naar aanleiding van een telefoontje van een raadslid aan de algemeen 
directeur stelt de voorzitter dat de vraag van raadslid Martin Acke (N-VA) om 
een beslissing van het college in te trekken wettig is. Datzelfde raadslid 
nam bovendien aanstoot aan een passage in de agenda waarin stond dat 
“voormalig burgemeester zijn kar keerde”. De voorzitter vraagt aan de 
raadsleden om zich te richten op het voorliggende voorstel van raadslid Acke 
en niet op de twistpartijen uit het verleden.  

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Martin Acke dd. 16 oktober 2019 
om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de vergadering van de 
gemeenteraad van heden; 

− Gelet op volgende stukken die door raadslid Martin Acke bij het dossier 
werd gevoegd:  

1. het besluit van het college van 26 september 2019 tot gunning van de 
werken voor uitvoering van de werken voor de renovatie van het 
busstation van De Lijn onder voorwaarde van gelijklopende beslissing 
van De Lijn; 



2. het verslag van de vergadering van 9 november 2015 met het 
gemeentebestuur, De Lijn, de politie en de brandweerdienst waarbij de 
voor- en nadelen van twee voorgestelde trajecten (via de Marktstraat 
of via de Franz Wittoucklaan) werden geëvalueerd om de gevolgen van 
het knippen van de verbindingsweg in het park tussen Oostkade en 
Westkade voor De Lijn, voor de hulpdiensten en voor het gewoon verker 
te minimaliseren. Overwegende dat de unanieme conclusie was het 
voorgestelde traject via de Franz Wittoucklaan naar voor te schuiven 
als meest aanvaarbare oplossing. Overwegende dat deze keuze volgende 
concrete maatregelen inhield: 

 Invoering van verkeer in de twee rijrichtingen en parkeerverbod 
langs beide zijden in het deel van de Franz Wittoucklaan tussen 
de Grote Markt en de Oostkade; 

 Verplaatsing van de twee bushaltes op het Pierets-De 
Colvenaerplein en de Suikerkaai naar de Franz Wittoucklaan ter 
hoogte van VDK-bank. 

 Afschaffing van de voorrang-van-rechts op het kruispunt 
Oostkade x Franz Wittoucklaan; 

 Invoering van éénrichtingsverkeer op de Oostkade richting noord 
tussen Franz Wittoucklaan en Marktstraat; 

3. het besluit van het college van 17 november 2015 waarbij werd beslist 
om voorgaande maatregelen uit te voeren na het vooraf uittesten via 
een proefopstelling en om de proefopstelling te communiceren aan de 
bevolking; 

4. het verslag van de informatievergadering van 18 oktober 2016 die werd 
bijgewoond door ongeveer 85 inwoners en waaruit voormalig 
burgemeester Frank Bruggeman, op basis van zes negatieve reacties die 
betrekking hadden op de situatie in de Franz Wittoucklaan, besloot 
dat hij in het verdere debat zou verdedigen om geen 
tweerichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan in te voeren en de 
gemeenteraad zou vragen om de beslissing uit te stellen; 

5. het besluit van de gemeenteraad van 19 oktober 2016 om, op vraag van 
de burgemeester, het punt voor het nemen van de bovenstaande 
verkeersmaatregelen terug te trekken van de dagorde, omdat er nog te 
veel hiaten zouden zijn en omwille van de tussenkomsten van de 
inwoners op de hoorzitting van 18 oktober 2016. Hij stelde voor om de 
opmerkingen van de inwoners te evalueren, het punt opnieuw voor te 
bereiden en nadien opnieuw op de gemeenteraad te brengen; 

6. het besluit van het schepencollege van 31 oktober 2016 om het verkeer 
in de Franz Wittoucklaan in één richting te houden en de bussen van 
De Lijn te doen rondrijden via de watertoren. Overwegende dat volgens 
De Lijn het omrijden via de watertoren om tal van redenen onhaalbaar 
was en indien de voorgestelde opties (Franz Wittoucklaan of 
Marktstraat) niet worden gevolgd, enkel nog het alternatief rest om 
via de Kanaalstraat naar het busstation te rijden en waardoor de 
centrumhaltes Verbindingsstraat – Verbroederingslaan – Burg. J. 
Chalmetlaan en Groenstraat niet meer kunnen worden bediend (wat circa 
149 opstappers en 122 afstappers betekent);  

7. de beslissing van het schepencollege van 22 november 2016 om de route 
van de autobussen over de Grote Markt te laten lopen en daarvoor twee 
parkeerplaatsen ter hoogte van Topaaz te schrappen en twee 
verkeersdrempels tussen de Marktstraat en de Franz Wittouckklaan te 
verwijderen.  Dit voorstel wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 

8. de beslissing van de gemeenteraad van 1 december 2016 om voornoemd 
collegebesluit meerderheid tegen oppositie goed te keuren; 



9. het verslag van een overleg op 13 september 2016 waarbij een aantal 
flankerende maatregelen werden afgesproken. Diverse maatregelen zijn 
nog steeds actueel en worden nu wel dringend. 

− Overwegende dat volgens raadslid Martin Acke (N-VA) de keuze voor een 
autobusroute over de Grote Markt intussen om diverse redenen bewezen heeft 
geen goede keuze te zijn: 

1. De autobusroute via de Grote Markt is nadelig voor de veiligheid 
(verwijderde verkeersdrempels, smalle weg, aanwezigheid van vele 
fietsers, …) zorgt voor bijkomende hinder (visueel, uitlaatgassen, 
lawaai, …) in het commercieel deel van het centrum en past ook niet 
in de visie van het nieuwe bestuur om deze zone in de toekomst als 
fietsstraat in te richten; 

2. Het is al meermaals gebeurd dat de bussen van De Lijn op de hoek van 
de Grote Markt aan Topaaz totaal geblokkeerd zaten door een foutief 
geparkeerde auto. Gelede bussen kunnen in zo’n situatie niet voor- of 
achteruit meer en de verkeerscirculatie op de Grote Markt valt stil. 

3. Geen bediening van de haltes in de Burgemeester Chalmetlaan richting 
Kennedylaan op maandagvoormiddag tijdens de wekelijkse markt of 
tijdens kermissen en andere evenementen; 

4. De problematiek aan de bushalte op het Pierets-De-Colvenaerplein is 
verbeterd maar niet volledig opgelost; 

− Overwegende dat raadslid Martin Acke voorstelt om, met de nakende 
uitvoering van de renovatie van het busstation, voorafgaand aan de 
wegenwerken nodig bij de renovatie van het nieuwe busstation, volgende 
flankerende maatregelen te nemen: 

1. Intrekking van het besluit van 1 december 2016 om de route van de 
autobussen over de Grote Markt te laten lopen; 

2. Invoering van de verkeersmaatregelen voorgesteld op de vergadering 
van 9 november 2016 met het gemeentebestuur, De Lijn, de politie en 
de brandweerdienst nl. de invoering van verkeer in de twee 
rijrichtingen en parkeerverbod langs beide zijden in het deel van de 
Franz Wittoucklaan tussen de Grote Markt en de Oostkade. 

- Overwegende dat schepen Van Waesberghe verwijst naar een verslag dd. 16 
november 2016 waarin staat dat de hulpdiensten geen voorstander zijn van 
de invoering van verkeer in de twee rijrichtingen en parkeerverbod langs 
beide zijden in het deel van de Franz Wittoucklaan tussen de Grote Markt 
en de Oostkade omwille van o.a. volgende redenen: 

o Mogelijke ongevallen op het kruispunt van de Franz Wittoucklaan en de 
Grote Markt, 

o Veel kinderen die gebruik maken van de smalle weg, 

o Fietsers die in verdrukking zouden komen, 

o Op het smalste deel is de straat 6,5 m breed terwijl één bus 3,5 m 
breed is waardoor kruisen heel erg moeilijk wordt. 

- Overwegende dat het bestuur daarom gevraagd heeft aan De Lijn om het 
vroegere traject de Westkade (langs watertoren, Suikerkaai, rondpunt Burg. 
J. Chalmetlaan) opnieuw in overweging te nemen;  

- Overwegende dat er wordt voorgesteld om eerst het antwoord van De Lijn 
hierover af te wachten alvorens beslissingen te nemen.   

BESLUIT:  

Enig artikel: - In afwachting van het antwoord van De Lijn wordt er niet 
ingegaan op het voorstel van raadslid Martin Acke.  

PUNT 14 - RECLAMEBORDEN MIDDENBERM KRUISPUNT ASSENEDESTEENWEG EN MIDDENBERM 
OPRIT – AFRIT GEWESTWEG ZELZATE BRUG 

DE RAAD:  



− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Marleen Maenhout dd. 
15 oktober 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 
vergadering van de gemeenteraad van heden: 

De borden voor het event van de gemeentelijke feestcommissie werden 
geplaatst op het domein  van een gewestweg. Ondertussen werden reeds 
borden bijgezet in de middenstrook van de R4 door de Chiro. 

De middenberm werd eerder opgefleurd door bloementorens (helaas kregen 
deze niet het nodige onderhoud tijdens de zomermaanden) en nu gaan 
reclameborden de inspanningen ontsieren. 

Als wij het reglement van AWV nakijken dan verwachten we dat het college 
het voorbeeld geeft en vragen daarom: 

• Is er bij AWV een aanvraag tot plaatsen van borden uitgevoerd? 

• Als het college dit oogluikend toe staat , wat met de wildgroei voor 
reclameborden ? Is de sociale media hierin niet voldoende? 

• Is er een intern gemeentelijk reglement betreffende affichering van 
evenementen? 

- Gelet op de politieverordening op de openbare rust en veiligheid, laatst 
gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2009 waarin onder meer 
gesteld wordt dat voor het plaatsen van publiciteitsborden of wegwijzers 
voor evenementen die op het grondgebied van de gemeente Zelzate worden 
georganiseerd langs de openbare weg vooraf een schriftelijke toelating van 
het College van Burgemeester en Schepenen vereist is en dat voor het 
plaatsen van publiciteitsborden en wegwijzers langs gewestwegen vooraf een 
schriftelijke toelating van de wegbeheerder vereist is.; 

- Overwegende dat wordt opgemerkt dat verenigingen niet (genoeg) op de 
hoogte zijn van dit reglement; 

De heer Jan De Beule verlaat de zitting.  

- Overwegende dat voorgesteld wordt om de politievordering over te maken aan 
de adviesraden en aangesloten verenigingen. 

BESLUIT: 

Enig artikel: - De politieverordening wordt bezorgd aan de adviesraden en er 
wordt gevraagd aan de adviesraden om de politieverordening ook over te maken 
aan de aangesloten verenigingen. 

PUNT 15 - STAND VAN ZAKEN ZELZATE-ZUID (VLD-SD) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Marleen Maenhout dd. 
15 oktober 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 
vergadering van de gemeenteraad van heden: 

Op de commissie van 25/06/19 heeft de voorzitter Karel Van Bever gezegd 
dat het dossier nog niet verder in werking was omdat de vorige 
bestuursploeg een jaar lang niets meer had gedaan voor deze site. 

Alle voorbereidende werken stonden op punt, de vorige bestuursploeg kon 
inderdaad niet meer verder gezien de verkiezingen in 2018, waarbij geen 
nieuwe initiatieven kunnen gerealiseerd worden in het verkiezingsjaar. 

Ondertussen zijn we oktober en wensen we de resultaten van het college te 
kennen. Ondertussen is het college ook al 10 maanden aan zet en is er nog 
geen enkele vooruitgang. 

Op de commissie werd gevraagd wanneer we de financiële impact zouden 
kennen. Het antwoord was dat de projectontwikkelaar eind september – begin 
oktober een voorstel zou doen. 

Kunnen we de nodige info ontvangen? Is er een uitstel door het nieuwe 
Vlaamse regeerakkoord? 



− Overwegende dat schepen Van Waesberghe antwoord dat het financiële 
voorstel van de projectontwikkelaar nog niet werd ontvangen; 

− Overwegende dat raadslid Frank Bruggeman vraagt aan het college om een 
brief te sturen naar de projectontwikkelaar met de vraag of hij nog 
geïnteresseerd is om te investeren in het project en wenst hierover de 
stemming;  

− Overwegende dat burgemeester Brent Meuleman antwoordt dat het huidige 
bestuur een nieuwe visie over het project heeft gecommuniceerd en dat zij 
daarvoor een derde partner bij het dossier hebben betrokken, nl. cvba 
Wonen die zal instaan voor de bouw van sociale woningen. Op dit moment 
vinden nog gesprekken plaats tussen de projectontwikkelaar Huysentruyt en 
cvba Wonen en het is daarom dat de financiële impact van het verhaal iets 
langer op zich laat wachten. Hij stelt dat hij op korte termijn zal 
informeren naar de stand van zaken bij de projectontwikkelaar.  

BESLUIT:  

Enig artikel: - Er wordt geïnformeerd naar de stand van zaken betreffende 
financiële impact van het project Zelzate-Zuid bij de projectontwikkelaar 
Huysentruyt.  

PUNT 16 - AFSLUITING R4 – STOEPE (VLD-SD) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Marleen Maenhout dd. 
15 oktober 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 
vergadering van de gemeenteraad van heden:  

De afsluiting van het kruispunt zal niet zo lang meer op zich laten 
wachten:  

1. Er is bestuurlijk overleg geweest? 
2. Wat is de stand van zaken?  
3. Wanneer wenst AWV de aanvang van de werken te starten en met welke 

uitwerkingsplannen? 

4. Wat zijn de gevolgen voor het verkeer op de Assenedesteenweg alsook 
voor de bewoners en de fietsende scholieren die dagelijks deze weg 
gebruiken? 

5. Hoe zal het kruispunt R4 – Assenedesteenweg veilig kunnen doorkruist 
worden door voertuigen en fietsers 

− Overwegende dat burgemeester Brent Meuleman antwoordt dat de 
nutsmaatschappijen in maart 2020 zullen aanvangen met hun werken; dat er 
voor de bouw van de brug geen vergunningsaanvraag werd ingediend; dat het 
gemeentebestuur reeds informeerde naar de startdatum van de andere werken; 
dat AWV daar momenteel zelf geen zicht op heeft; dat AWV zich wel heeft 
geëngageerd om niet te starten met de werken zolang de parallelweg niet is 
aangelegd.  

BESLUIT:  

Enig artikel : - De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat er nog geen 
startdatum gekend is. 

De voorzitter stelt voor om punten 17 en 19 samen te behandelen. Dit voorstel 
wordt aanvaard met 21 ja-stemmen tegen 1 neen-stem (Martin Acke)  

PUNT 17 LEEFBAARHEID GROENPLEIN / PUNT 19 AANSLUITEN VAN DE CAMERA’S OP HET 
NET NAAR AANLEIDING VAN DE SFEER OP HET GROENPLEIN (VLD-SD)   

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Marleen Maenhout dd. 
15 oktober 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 
vergadering van de gemeenteraad van heden:  



Vorige raad heb ik de leefbaarheid op het Groenplein ter sprake gebracht. 
Na het artikel in de krant van 15/10/2019 blijkt dat het bestuur 
onvoldoende kennis had van deze situatie? 

In de raad van 23/09 heeft de burgemeester gemeld dat hij diezelfde week 
nog een vergadering had met de bewonersgroep. Wat waren de verzuchtingen 
van deze bewonersgroep? 

Graag kreeg ik antwoord op mijn eerder gestelde vragen op de raad van 
23/09/2019: Is de camera in werking op het Groenplein ? Alsook zijn er nog 
andere camera’s in werking op het grondgebied Zelzate? Heeft de politie de 
mensen die op het Groenplein een BBQ toestel gebruikten verwezen naar het 
park aan het Hoogbouwplein? 

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Filip Bruggheman dd. 
16 oktober 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 
vergadering van de gemeenteraad van heden:  

Ik stel mij grote vragen bij de situatie en sfeer die er nu heerst op het 
groenplein. Onlangs nog werd een kind van 9 jaar zowel verbaal als fysiek 
belaagd. Toen de moeder van het slachtoffer wou tussenkomen werd zij op 
haar beurt belaagd door de ouders van de daders. Hoe ver wil men dit laten 
komen want als raadslid ben ik reeds verschillende keren aangesproken over 
het feit dat de sfeer er om te snijden is en dreigt te escaleren. Er zijn 
zelfs getuigenissen van het openbaar dealen en gebruiken van drugs. 

Twee extra opbouwwerkers sturen is dan voor dit bestuur de oplossing wat 
weergeeft dat ze niet op de hoogte zijn en ook deze situatie niet onder 
controle hebben.  

Ik stel dan ook voor om voor de veiligheid van de bewoners en de 
Zelzatenaar in het algemeen de camera die onder de luifel op het 
groenplein reeds is geplaatst aan te sluiten op het net. 

Wat is het huidige bestuur van plan met de camera’s die er reeds zijn op 
Zelzate want deze zaak bewijst dat ze wel degelijk nodig zijn. 

Als raadslid vraag ik dan ook de stemming over het aansluiten van de 
camera op het Groenplein en vraag ik ook de stemming over het samenroepen 
van de commissie i.v.m. de camera’s op basis van de reeds samengeroepen 
commissies tijdens de vorige legislatuur. 

− Overwegende dat het bestuur m.b.t. sluikstorten zowel preventieve (vb. 
bewoners inlichten over hoe ze met afval moeten omgaan) als repressieve 
maatregelen (vb. inzetten van mobiele camera voor controle op sluikstort) 
neemt;  

− Overwegende dat alle camera’s op het grondgebied van Zelzate (Groenplein, 
kerk, gemeentehuis, inrit Klein-Rusland, P. De Colvenaerplein) 
operationeel zijn; 

− Overwegende dat er een overleg gepland is met o.a. de korpschef en 
wijkcoach Zelzate van de politiezone, de clusterofficier van de 
hulpverleningszone, de jeugdopbouwwerker, een coach van Uit De Marge, een 
beleidsmedewerker van samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, de gemeentelijke 
ambtenaren milieu en wonen, ambtenaar van de sociale dienst waarin kennis 
over het Groenplein zal worden uitgewisseld; dat het bestuur de resultaten 
van dit overleg wil afwachten en indien nodig een plan van aanpak wil 
opstellen alvorens nu maatregelen te nemen of een commissie samen te 
roepen om nog meer camera’s te installeren; 

De heer Kurt Van Weynsberghe verlaat de zitting.  

− Overwegende dat een studie van een expertisecentrum heeft aangetoond dat 
het plaatsen van camera’s ook negatieve effecten heeft: in de buurten waar 
camera’s hangen daalt het aantal misdrijven, terwijl het aantal misdrijven 
in de straten rondom die buurten bijvoorbeeld stijgt. Geweldplegers laten 
zich niet afschrikken door camera’s; 



− Overwegende dat camera’s enkel misdrijven vastleggen, niet voorkomen; dat 
een jeugdopbouwwerker hier bijvoorbeeld wel een grote rol in kan spelen 
onder meer door contacten te leggen met jongeren en buurtbewoners, mensen 
samen te brengen, … en zo de leefbaarheid in bepaalde buurten te 
vergroten;  

− Overwegende dat gevraagd wordt om rekening houdend met voorgaande 
arguenten te stemmen over het voorstel om een commissie m.b.t. veiligheid 
samen te roepen. 

BESLUIT:  

In openbare zitting  

Met 6 ja-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, 
D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) 
tegen 13 neen-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, 
Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever 
Karel, Van De Velde Lucien) bij 2 onthoudingen (Acke Martin, Laureys Rik): 

Enig artikel: - Het voorstel om een commissie m.b.t. veiligheid samen te 
roepen wordt verworpen. 

PUNT 18 - VRAGEN ROND HET CIRCUS OP HET GROENPLEIN (VLD-SD) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Filip Bruggheman dd. 
16 oktober 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 
vergadering van de gemeenteraad van heden:  

Vorig jaar hield huidig schepen Isabel Dellaert een vurig pleidooi om geen 
enkel circus meer toe te laten op Zelzaatse bodem dat nog met dieren 
werkt. 

Vorig weekend stelde ik echter vast dat het circus , te gast op het 
groenplein, over een stevig aantal dieren beschikt die gebruikt worden in 
hun voorstellingen. Deze dieren hebben er ook voor gezorgd dat het 
volledige grasperk aan de fontein zwaar beschadigd is. 

Wat is de oorzaak die schepen Dellaert een volledige ommezwaai doen maken 
heeft wat betreft het dierenwelzijn en het dus weer toelaten van circussen 
met dieren? 

Wie draait hier op voor de beschadiging van het grasperk? 

Hoe komt het dat de vuilzakken van het circus de woensdag nog steeds op 
het groenplein staan wat niet bevorderlijk is vanuit hygiënisch standpunt? 

De heer Kristof Stevelinck verlaat de zitting.  

− Overwegende dat het huidige bestuur van mening is dat het niet meer van 
deze tijd is dat dieren in het circus verplicht worden om kunstjes uit te 
voeren om mensen en kinderen te entertainen; 

− Gelet op het reglement houdende circussen/rondreizende tentoonstellingen 
of andere niet permanente amusementsbedrijven (met uitzondering van 
kermissen) zoals gestemd in de gemeenteraad van 28 december 2016; 

− Overwegende dat dit reglement het gebruik van dieren – weliswaar onder 
voorwaarden – toelaat; dat het bestuur de intentie heeft om het reglement 
aan te passen in die zin dat enkel circussen toegelaten worden zonder 
dieren; dat het bestuur het reglement in tussentijd niet zomaar naast zich 
kan neerleggen; 

− Overwegende dat de schade aan het grasperk beperkt is: het gras is wat 
plat getrappeld maar hersteld zich in de meeste gevallen vanzelf; mocht er 
toch blijvende schade aan het grasperk zijn, kan de waarborg van 500 euro 
die het circus diende te betalen aangesproken worden;  



− Overwegende dat de waarborg ook aangesproken kan worden indien blijkt dat 
het circus effectief afval heeft achtergelaten. 

BESLUIT:  

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat het bestuur de 
intentie heeft om het reglement houdende circussen/rondreizende 
tentoonstellingen of andere niet permanente amusementsbedrijven (met 
uitzondering van kermissen) aan te passen in die zin dat enkel circussen 
toegelaten worden zonder dieren. 

Artikel 2: - De waarborg van 500 euro die het circus betaalde kan 
aangesproken worden indien blijkt dat er permanente schade is aan het gras op 
de weide en/of als blijkt dat het circus afval heeft achtergelaten.  

PUNT 20 – WEGVERSMALLINGEN IN DE DERDERDREVE (VLD-SD)  

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Filip Bruggheman dd. 
16 oktober 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 
vergadering van de gemeenteraad van heden:  

In de Denderdreve is er één wegversmalling aangebracht. De gemeenteraad 
heeft echter besloten om er drie te plaatsen en dit omwille van de 
veiligheid van de bewoners en vooral op vraag van de bewoners. 

Waarom werd er maar één versmalling geplaatst en welk nut heeft dit dan 
wel en waarom moeten er nog besluiten genomen worden in de gemeenteraad 
als ze toch niet toegepast worden? 

− Overwegende dat de wegversmalling die reeds aangebracht werd onderdeel is 
van een proefopstelling; dat deze maatregel geëvalueerd dient te worden 
alvorens andere wegversmallingen aan te brengen;  

− Overwegende dat voor de aankoop van de extra wegversmallingen of jerseys 
budget werd vrijgemaakt en dat het bestuur de intentie heeft om de extra 
wegversmallingen te plaatsen.  

BESLUIT:  

Enig artikel: - De extra wegversmallingen of jerseys worden geplaatst.   

VRAGENRONDE  

Dhr. Martin Acke (N-VA) komt terug op het agendapunt “FLANKERENDE MAATREGELEN 
BIJ DE RENOVATIE VAN HET BUSSTATION VAN DE LIJN”. Hij verwijst naar een 
document dat hij ontvangen heeft van schepen Luc Van Waesberghe en waarin 
staat dat “de burgemeester meldt dat” ook de politie en andere hulpdiensten 
geen voorstander zijn van tweerichtingsverkeer in de Franz Wittouckaan. Hij 
heeft van die bewering echter nooit ondersteunende documenten gezien en 
vraagt of die hem alsnog kunnen bezorgd worden.  

De voorzitter sluit de vergadering om 23:13 uur.  

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting 

 

 

 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

Guy Verbuyst Dirk Goemaere 
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