
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN                     GEMEENTE Z E L Z A T E 

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

DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 29 JUNI 2020  

ZOALS GOEDGEKEURD IN ZITTING VAN 28 SEPTEMBER 2020, GEPUBLICEERD OP 28 

SEPTEMBER 2020 

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

Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter; 

Brent Meuleman, burgemeester; 

Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en 

Steven De Vuyst, schepenen; 

Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Jan De Beule, Debbie 

De Vleesschauwer, Gino D'Haene, Guy D'Haeseleer, Vincent 

Dierickx, Patricia Joosten, Rik Laureys, Marleen 

Maenhout, Karl Segers, Kristof Stevelinck, Kevin 

Uytterhaegher, Karel Van Bever, Lucien Van de Velde, Kurt 

Van Weynsberghe, raadsleden. 

Christine Coone, wnd. algemeen directeur. 

Verontschuldigd: Martin Acke, raadslid. 

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

PUNT I OPENBARE ZITTING 

PUNT 01 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER TOT FYSIEKE 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 29 

JUNI 2020 ACHTER GESLOTEN DEUREN  

DE RAAD: 

− Gelet op de nieuwe gemeentewet;  

− Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

− Gelet op de verspreiding van het COVID—19 virus (coronavirus) binnen 

Europa en België; 

− Gelet op de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus afgekondigd 

door de federale overheid sinds donderdag 12 maart 2020; 

− Overwegende dat het tot de taak en bevoegdheid van de gemeente behoort tot 

het nemen van passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige 

dreiging die het Covid-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen; 

− Overwegende dat een lokaal bestuur niettemin haar dagelijkse werking moet 

kunnen garanderen;  

− Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 18 maart 2020 

houdende het afgelasten van de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn op 30 maart 2020 als rechtvaardige maatregel in de 

strijd tegen het Coronavirus COVID-19;  

− Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 16 april 2020 

houdende de organisatie van de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn via e-mailprocedure;  

− Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 13 mei 2020 

houdende de beslissing tot organisatie van de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 25 mei 2020 via videoconferentie; 

− Gelet op de eerstvolgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 

welzijn die gepland is op 29 juni 2020; 

− Overwegende dat omwille van een aantal dossiers die op de agenda van 

voormelde raden geagendeerd staan een fysieke vergadering zich opdringt, 

zodat een onbelemmerd/open debat mogelijk is; 

− Overwegende dat fysieke vergaderingen mogelijk zijn mits inachtneming van 

de richtlijnen inzake social distancing; 



− Overwegende dat de fysieke vergadering van de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn omwille van de openbare gezondheid kan 

plaatsvinden achter gesloten deuren;  

− Gelet op het besluit van de burgemeester van 18 juni 2020 waarin hij, op 

grond van de artikelen 134 §1 en artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, 

aan de raadsleden voorstelt om een fysieke vergadering van de gemeenteraad 

en de raad voor maatschappelijk welzijn op 29 juni 2020 achter gesloten 

deuren te houden op voorwaarde dat een meerderheid van de raadsleden 

akkoord gaat met deze werkwijze;  

− Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad het besluit van de 

burgemeester aan de raadsleden bezorgde op 18 juni 2020;  

- Overwegende dat aan de raadsleden gevraagd werd of zij akkoord gaan met 

deze werkwijze; dat raadsleden hun stem via e-mail aan de voorzitter van 

de gemeenteraad dienden te bezorgen;   

- Overwegende dat een meerderheid van de raadsleden akkoord gaat met de 

organisatie van de fysieke vergadering van de gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020 achter gesloten deuren;  

− Overwegende dat de gemeenteraad het besluit van de burgemeester van 18 

juni 2020 dient te bekrachtigen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

van 18 juni 2020 houdende de fysieke vergadering van de gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020 achter gesloten deuren.  

Hierdoor wordt voldaan aan de wens van de federale regering om te zorgen voor 

continuïteit van de noodzakelijke werking van de overheidsorganen en tegelijk 

de risico’s tot verspreiding van het virus te minimaliseren. 

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

Mevrouw Marleen Maenhout, raadslid, vraagt om agendapunt 20 als eerstvolgend 

agendapunt te behandelen en wenst hierover de stemming. 

De voorzitter legt het voorstel ter stemming voor. De raad is unaniem 

akkoord.  

PUNT 20 – VERVANGING GEMEENTERAADSLID FRANK BRUGGEMAN IN DE 

GEMEENTERAADSCOMMISSIE (OP VERZOEK VAN DE VLD-SD-FRACTIE) 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur, 

artikel 37 §3; 

− Gelet op huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad zoals 

goedgekeurd in zitting van 25 maart 2019 (gemeenteraad) en 26 maart 2019 

(OCMW-raad), gewijzigd in de gemeenteraad van 23 september 2019, in het 

bijzonder artikel 36;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 betreffende 

samenstelling gemeenteraadscommissie en verkiezing van de voorzitter van 

de gemeenteraadscommissie en waarbij namens VLD-SD de heer Frank 

Bruggeman, de heer Vincent Dierickx en mevrouw Marleen Maenhout als 

effectief lid van de gemeenteraadscommissie geïnstalleerd werden; 

− Gelet op de e-mail d.d. 23 juni 2020 van mevrouw Marleen Maenhout, 

fractievoorzitter van de fractie VLD-SD, waarbij de gemeenteraad gevraagd 

wordt om kennis te nemen van de wijziging van de samenstelling van de VLD-



SD-fractie als gevolg van het ontslag op 21 juni 2020 door VLD-SD-fractie 

van de fractieleden Frank Bruggeman en Filip Bruggheman uit de VLD-SD-

fractie en om over te gaan tot aanstelling van een nieuw lid in de 

gemeenteraadscommissie namens de VLD-SD-fractie; 

− Overwegende dat het mandaat als lid van de gemeenteraadscommissie van de 

heer Frank Bruggeman door dit ontslag komt te vervallen; 

− Gelet op de akte van voordracht als gemeentelijk commissielid ingediend 

door VLD-SD-fractie waarbij de heer Jan De Beule voorgedragen wordt om te 

zetelen in de gemeenteraadscommissie; dat deze akte ondertekend werd door 

alle leden van de VLD-SD-fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel 

uitmaken; 

− Overwegende dat in de vervanging van de heer Frank Bruggeman dient te 

worden voorzien. 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Enig artikel: - Conform de bepalingen van artikel 37 van het decreet van 

22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur wordt akte genomen dat de 

heer Jan De Beule namens VLD-SD-fractie als effectief lid van de 

gemeenteraadscommissie voorgedragen wordt en aldus als effectief lid 

geïnstalleerd wordt. 

PUNT 02 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN EN HET ZITTINGSVERSLAG VAN DE 

GEMEENTERAAD VAN 25 MEI 2020  

DE RAAD: 

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

− Overwegende dat de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 

de gemeenteraad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur 

opgesteld worden;  

− Overwegende dat, behalve in spoedeisende gevallen, de notulen en het 

zittingsverslag van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de 

dag van de vergadering ter beschikking worden gesteld van de 

gemeenteraadsleden; 

− Overwegende dat het huishoudelijk reglement de wijze waarop de notulen en 

het zittingsverslag ter beschikking worden gesteld bepaalt,  

− Gelet op Artikel 32, §2 van het huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn dat stelt de 

zittingsverslagen van de openbare vergaderingen van de raad onder de vorm 

van een audio-opname op de gemeentelijke website worden gepubliceerd; 

− Overwegende dat de gemeenteraad van 25 mei 2020 via videoconferentie 

verliep; dat werd afgesproken van deze vergadering zowel notulen als een 

geschreven zittingsverslag op te maken;  

− Overwegende dat elk gemeenteraadslid het recht heeft om tijdens de 

vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het 

zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de 

gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag 

in die zin aangepast;  

− Overwegende dat, als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en 

het zittingsverslag van de vorige vergadering; de notulen en het 

zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd worden;  

− Gelet op de vraag van mevrouw Marleen Maenhout, raadslid, om het 

stemgedrag bij agendapunt 16 na te kijken; daar staat 16 ja-stemmen 

terwijl er maar 15 namen staan; de wnd. algemeen directeur bevestigt dit 

en stelt dat de notulen in die zin zullen worden aangepast.  



BESLUIT:  

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 

25 mei 2020 worden goedgekeurd.  

De heer Luc Van Waesberghe, schepen, verlaat de zitting. 

PUNT 03a – JAARREKENING 2019 – GEMEENTE ZELZATE 

DE RAAD: 

− Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, artikel 172; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 260 en 595; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, titel 2, hoofdstuk IV 

(de jaarrekening);  

− Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, titel 4, hoofdstuk IIX 

(de waarderingsregels); 

− Gelet op het Ministerieel Besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, 

provincies en OCMW’s van 1 oktober 2010 en het Ministerieel besluit tot 

wijziging van het Ministerieel Besluit beleids- en beheerscyclus van 

26 november 2012; 

− Overwegende dat, nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming 

zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, 

rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van 

de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, deze 

worden samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening; 

− Overwegende dat de jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het 

boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft; 

− Overwegende dat de jaarrekening een beleidsnota, een financiële nota en 

een samenvatting van de algemene rekeningen omvat; dat de beleidsnota het 

beleid weergeeft dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar heeft 

gevoerd; dat de beleidsnota een toelichting omvat over de financiële 

toestand van de gemeente en de aansluiting met de financiële nota 

verwoordt; dat de financiële nota minstens de exploitatierekening, de 

investeringsrekening en de liquiditeitenrekening bevat; dat de 

samenvatting van de algemene rekeningen de balans en de staat van 

opbrengsten en kosten omvat; 

− Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële 

nota en de samenvatting van de algemene rekeningen.; dat elk onderdeel van 

de beleidsnota en van de financiële nota naast de gerealiseerde 

ontvangsten en uitgaven de ontvangsten en uitgaven van het oorspronkelijk 

budget en van het budget na de laatste budgetwijziging bevat; 

− Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening op 15 juni 2020 aan ieder 

lid van de gemeenteraad werd bezorgd; dat vragen voorafgaandelijk en 

schriftelijk aan de financieel directeur konden worden gesteld; 

− Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt om de jaarrekening over 

2019 vast te stellen.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 15 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer 

Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher 



Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) tegen 2 

neen-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip) bij 4 onthoudingen (De Beule 

Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof):  

Enig artikel: - De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 van de gemeente 

Zelzate goed. 

Kerncijfers: 

Resultaat op kasbasis: vergelijking 

budget-rekening 

  

Jaarrekening 2019 

     Geconsolideerd 

     

RESULTAAT OP KASBASIS 
Jaarreke

ning 

Eindbud

get 

Initieel 

budget 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 

2 427 

442 970 907 1 084 548 

        

   A. Uitgaven 

13 763 

389 

14 334 

005 14 039 100 

   B. Ontvangsten 16 190 8 

15 304 

912 15 123 648 

      1.a. Belastingen en boetes 

9 380 

145 

9 147 

273 9 075 973 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van 

andere lokale overheden       

      1.c. Tussenkomst door derden in het 

tekort van het boekjaar       

      2. Overige 

6 810 

685 

6 157 

639 6 047 675 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -546 518 

-4 206 

017 -524 500 

        

   A. Uitgaven 796 879 

8 563 

901 524 500 

   B. Ontvangsten 250 360 

4 357 

884   

        

III. Andere (B-A) 

-1 034 

668 

-509 

676 -659 676 

        

   A. Uitgaven 

1 124 

618 

1 001 

232 1 001 232 

      1. Aflossing financiële schulden 

1 124 

618 

1 001 

232 1 001 232 



         a. Periodieke aflossingen 

1 124 

618 

1 001 

232 1 001 232 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige transacties       

   B. Ontvangsten 89 950 491 556 341 556 

      1. Op te nemen leningen en leasings 57 205 460 000 310 000 

      2. Terugvordering van aflossingen van 

financiële schulden 32 745 31 556 31 556 

         a. Periodieke terugvorderingen 32 745 31 556 31 556 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige transacties       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 846 255 

-3 744 

786 -99 628 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 

boekjaar 

3 818 

167 

3 818 

167 150 310 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 

4 664 

422 73 381 50 682 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere 

verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 

4 664 

422 73 381 50 682 

 

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening 

Jaarrekening 

2019 

 
     Geconsolideerd 

   

AUTOFINANCIERINGSMARGE 
Jaarreke

ning 

Eindbu

dget 

Initieel 

budget 

I. Financieel draagvlak (A-B) 

2 634 

552 

1 167 

512 1 281 153 

        



   A. Exploitatieontvangsten 

16 190 

831 

15 304 

912 15 123 648 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de 

nettokosten van schulden (1-2) 

13 556 

279 

14 137 

400 13 842 495 

      1. Exploitatie-uitgaven 

13 763 

389 

14 334 

005 14 039 100 

      2. Nettokosten van de schulden 207 110 

196 

605 196 605 

        

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 

1 298 

983 

1 166 

281 1 166 281 

        

   A. Netto-aflossingen van schulden 

1 091 

873 

969 

676 969 676 

   B. Nettokosten van schulden 207 110 

196 

605 196 605 

        

Autofinancieringsmarge (I-II) 

1 335 

569 1 231 114 872 

De heer Luc Van Waesberghe, schepen, vervoegt de zitting.  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter, stelt dat de gemeenteraad het deel van het 

beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn 

goed dient te keuren; dat dit punt van de agenda is gevallen. Hij vraagt om 

dit punt toe te voegen aan de agenda. De raad gaat unaniem akkoord.  

PUNT 03b – GOEDKEUREN JAARREKENING 2019 – OCMW ZELZATE 

DE RAAD: 

− Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, artikels 172 en 174; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249 §3; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, de artikels 40, 

249 § 3, 260 en 595;  

− Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, titel 2, hoofdstuk IV 

(de jaarrekening);  

− Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, titel 4, hoofdstuk IIX 

(de waarderingsregels); 

− Gelet op het Ministerieel Besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, 

provincies en OCMW’s van 1 oktober 2010 en het Ministerieel besluit tot 

wijziging van het Ministerieel Besluit beleids- en beheerscyclus van 

26 november 2012; 

− Overwegende dat, nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming 

zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, 

rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van 

de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, deze 

worden samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening; 



− Overwegende dat de jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het 

boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft; 

− Overwegende dat de jaarrekening een beleidsnota, een financiële nota en 

een samenvatting van de algemene rekeningen omvat; dat de beleidsnota het 

beleid weergeeft dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar heeft 

gevoerd; dat de beleidsnota een toelichting omvat over de financiële 

toestand van de gemeente en de aansluiting met de financiële nota 

verwoordt; dat de financiële nota minstens de exploitatierekening, de 

investeringsrekening en de liquiditeitenrekening bevat; dat de 

samenvatting van de algemene rekeningen de balans en de staat van 

opbrengsten en kosten omvat; 

− Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële 

nota en de samenvatting van de algemene rekeningen.; dat elk onderdeel van 

de beleidsnota en van de financiële nota naast de gerealiseerde 

ontvangsten en uitgaven de ontvangsten en uitgaven van het oorspronkelijk 

budget en van het budget na de laatste budgetwijziging bevat; 

− Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening op 15 juni 2019 aan ieder 

lid van de gemeenteraad werd bezorgd; dat technische vragen per mail 

konden worden gesteld aan de financieel directeur uiterlijk tot 24 juni 

2020; 

− Overwegende dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 

stemmen over hun deel van elk beleidsrapport; dat nadat de raden het 

beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld de gemeenteraad het 

deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor 

maatschappelijk welzijn goed dient te keuren; dat door die goedkeuring het 

beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn;  

− Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden 

houdende de vaststelling van jaarrekening 2019 van het openbaar centra 

voor maatschappelijk welzijn; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden houdende de vaststelling van 

de jaarrekening over 2019 van de gemeente. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene 

Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers 

Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van 

Weynsberghe Kurt) tegen 2 neen-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip) 

bij 4 onthoudingen (De Beule Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, 

Stevelinck Kristof):  

Enig artikel: - De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn Zelzate - zoals vastgesteld door de raad 

voor maatschappelijk welzijn – goed.  

Hierdoor wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief 

vastgesteld te zijn. 

PUNT 04 – DOTATIE AAN DE HULPVERLENINGSZONE CENTRUM NA BUDGETWIJZIGING 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 dd. 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur, 

artikel 40; 



− Overwegende dat de zoneraad van Hulpverleningszone Centrum op 16 oktober 

2019 de begroting voor het dienstjaar 2020 heeft goedgekeurd;  

− Overwegende dat voor Zelzate volgende dotaties in de begroting 2020 

opgenomen werden: 

o Voor exploitatie: 608.507,95 euro 

o Voor investeringen: 67.433,54 euro 

o Bijdrage voor de pensioenen: 3.316,01 euro  

− Overwegende dat de begroting 2020 van de hulpverleningszone een tweede 

keer wordt bijgestuurd; dat deze bijsturing een eerder technische 

budgetwijziging betreft waarin een aanpassing van de personeelskredieten 

aan de indexering van de wedden doorgevoerd werd (april i.p.v. februari); 

dat ook de werkingskredieten herzien werden en dat er langs de 

ontvangstenzijde een toelage vanwege Zone Oost opgenomen is (in kader van 

een samenwerking rond de dispatching); dat tot slot ook een relatief 

beperkte meerkost ten gevolge van de corona-crisis verwerkt werd in de 

begroting; dat het gevolg van deze aanpassingen is dat zowel de 

exploitatie- als de investeringsdotatie van de gemeenten naar beneden 

gebracht kunnen worden; 

− Overwegende dat het volledige begrotingsresultaat van 2019 (in totaal 4,2 

mio euro) in deze tweede begrotingswijziging geristorneerd wordt naar de 

verschillende gemeenten volgens het aandeel van iedere gemeenten in dit 

resultaat (m.a.w. volgens de verdeelsleutel voor het jaar 2019); 

− Overwegende dat na bespreking in de begrotingscommissie het zonecollege 

van de Hulpverleningszone Centrum op 20 mei 2020 het ontwerp van de 

begrotingswijziging 2 voor het dienstjaar 2020 goedkeurde. De definitieve 

goedkeuring door de zoneraad is voorzien op 24 juni 2020; 

− Overwegende dat, in functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en 

de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel, voor 2020 door Zelzate 

volgende dotaties worden toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum: 

o Voor exploitatie: 594.270,10 euro (i.p.v. 608.507,95 euro) 

o Voor investeringen: 63.733,92 euro (i.p.v. 67.433,54 euro) 

o Bijdrage voor de pensioenen: 3.316,01 euro  

− Overwegend dat het aandeel van Zelzate in het begrotingsresultaat 2019 

56.843,69 euro bedraagt en dat dit bedrag geristorneerd wordt; 

− Overwegende dat de gemeenteraad de gewijzigde dotaties van de gemeente aan 

de hulpverleningszone dient goed te keuren. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - Keurt goed de dotatie van 594.270,10 euro voor exploitatie- en 

63.733,92 euro voor investeringsuitgaven en de bijdrage voor de pensioenen 

van 3.316,01 euro. 

Artikel 2: - Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing 

wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de 

Hulpverleningszone Centrum. 

PUNT 05 - REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE ZALEN EN MATERIALEN – 

WIJZIGING I.F.V. EVALUATIE REGLEMENT DIENSTEN EN AANKOOP NIEUW MATERIAAL VOOR 

IN UITLEENDIENST 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende het 

bepalen van de voorwaarden tot gebruik van de gemeentelijke zalen en 

materialen;  



- Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 2 april 2014, 24 november 2014, 29 

januari 2015, 30 december 2015, 30 maart 2016, 1 december 2016, 19 oktober 

2017, 19 februari en 28 mei 2018 houdende opheffing van voormeld besluit 

en bepaling van nieuwe voorwaarden tot gebruik van de gemeentelijke zalen 

en materialen; 

- Gelet op de verslagen van de evaluatievergaderingen met de diensten d.d. 

24 februari 2020 en 08 juni 2020; 

- Overwegende dat vanaf 1 juli 2020 deze materialen in de uitleendienst 

zullen worden opgenomen; 

- Overwegende dat in kader van de bestrijding van Covid-19 voorgesteld wordt 

om aan de Zelzaatse erkende jeugdverenigingen een hygiënepakket ter 

beschikking te stellen teneinde ervoor te zorgen dat de 

hygiënevoorschriften ter bestrijding van het coronavirus nageleefd worden; 

- Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd de aanpassingen aan het reglement 

zoals aangeduid in gele arcering goed te keuren; 

- Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 15 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, 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 7 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, 

D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof): 

Enig artikel: - Het reglement op het gebruik van de gemeentelijke zalen en 

materialen zoals gestemd in de gemeenteraad van 29 juni 2020 wordt met ingang 

van 1 juli 2020 opgeheven en vervangen door het hiernavolgend reglement: 

AFDELING A: GEMEENTELIJKE LOKALEN 

Artikel 1: 

Volgende gemeentelijke lokalen en materialen worden ter beschikking gesteld 

door het college van burgemeester en schepenen: 

1. Refter gemeenteschool, E. Caluslaan; 

2. Turnzaal gemeenteschool, E. Caluslaan; 

3. Bovenzaal gemeentehuis; 

4. Polyvalente zaal bibliotheekgebouw; 

5. Cultureel centrum De Brug; 

6. BOC Klein-Rusland; 

7. Administratieve ruimte in het gebouw Vredekaai 2A 

8. Klooster – kleine zaal gelijkvloers 

9. Klooster – grote zaal gelijkvloers 

10. Klooster – grote zaal verdieping 

11. Klooster – café gelijkvloers 

Artikel 2: Overzicht van welke activiteiten er mogelijk zijn en de tarieven 

 

AV: Algemene vergadering gemeentelijke adviesraden en gemeentelijke 

feestcommissie 

BA: Bestuurlijke aangelegenheid (o.a. Huwelijk/ jubileumviering, 

gemeenteraad, gemeenteraadscommissie, vergaderingen i.f.v. 



Administratie of college van burgemeester en schepenen) (gratis 

gebruik) 

V: Vergadering 

O: Ontmoetingsactiviteit  

P: Podiumactiviteit 

F: Fuif 

R: Repetities 

T: Tentoonstellingen 

S: Studiedag, lezing 

US: Uitzonderlijke sportactiviteit 

Max cap: Maximum capaciteit 

Opp: Oppervlakte 

WB: Waarborg 

Annul: Annulatievergoeding van toepassing 

 

 A

V 

B

A 

V O P F R T S U

S 

ma

x 

ca

p 

opp tarie

f 

 

WB Annul

. 

                

Polyvalente 

zaal 

bibliotheek 

  ● ●   ● ● ●  49 72 5€ nee

n 

neen 

Gemeentelijke 

basisschool: 

               

Turnzaal    ● (1

) 

    ● 38

3 

310 75€ 300

€ 

ja 

Refter    ● (1

) 

     40

0 

185 75€ 300

€ 

ja 

Turnzaal & 

refter 

          78

3 

495 100€ 300

€ 

ja 

Bovenzaal 

gemeentehuis  

● ●         13

5 

230 75€ 300

€ 

ja 

CC De Brug    ● ● ● ● ● ●  53

3 

219 100€ 300

€ 

ja 

BOC Klein 

Rusland 

   ● ● (2

) 

● ● ●  37

2 

124 75€ 300

€ 

ja 

administratie

ve ruimte in 

het ge-bouw 

Vredekaai 2A 

  ● ●    ● ●  49 40+2

0 

5€ nee

n 

Neen 



Klooster – 

keuken (3) 

   ●       15 37,5 20€ 300

€ 

Ja 

Klooster – 

kleine zaal 

gelijkvloers  

  ● ●   ● ● ●  49 60 50€ 300

€ 

Ja 

Klooster – 

grote zaal 

gelijkvloers  

(incl. 

keuken) 

● ● ● ● ● ● ● ● ●  30

0 

164 170€ 300

€ 

Ja 

Klooster – 

grote zaal 

verdieping 

 ●         16

0 

150   ja 

Klooster – 

café 

gelijkvloers 

  ● ●       49 30 50 € 300

€ 

ja 

(1) Enkel voor de 2 Zelzaatse harmonieën. 

(2) Alle fuiven, feesten en activiteiten met geluidsversterking, worden 

toegelaten tot 22 uur, en alle andere activiteiten die doorgaan zonder 

geluidsversterking worden toegelaten tot 01 uur. 

(3) De keuken van het klooster is bij huur van de grote zaal gelijkvloers 

inbegrepen. Ze kan afzonderlijk gehuurd worden in combinatie met het café 

en/of de kleine zaal gelijkvloers. 

Voor langdurig gebruik van een lokaal (zie art. 11) wordt het tarief bepaald 

op 20% van het dagtarief. 

Artikel 3: Waardecijfers naargelang de aard van de organisator 

Naast het tarief wordt ook de aard van de organisator als gebruiksfactor in 

aanmerking genomen voor de berekening van het tarief voor ingebruikname. De 

waardecijfers worden als volgt bepaald: 

Omschrijving Waardecijfer (*) 

- gemeentebestuur Zelzate 

- gemeentelijke adviesraden, gemeentelijk feestcomité en 

erkende buurtcomités 

- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de 

gemeente deel uitmaakt 

- kermiscomités van de gemeente 

- Rode Kruis 

- vakbonden 

- brandweer(zone) en politiezone Puyenbroeck 

- oudervereniging voor moraal  

- verenigingen aangesloten bij één van de gemeentelijke 

adviesraden 

- in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke 

partijen + aanverwante organisaties 

- Zelzaatse scholen 

- jeugdopbouwwerk 

0 

 

- bedrijven van de gemeente 

- inwoners 

1 

- bedrijven van buiten de gemeente 

- privépersonen buiten de gemeente 

3 



(*) - indien meerdere organisatoren zijn betrokken bij een aanvraag geldt het 

waardecijfer van de organisator met het hoogste waardecijfer. 

Opmerking: 

Uitzonderingen op het betalen van een vergoeding voor het gebruik va een 

gemeentelijke zaal zijn mogelijk voor bv. de organisatie ten voordele van een 

goed doel. Deze afwijking kan enkel toegestaan worden door een beslissing 

door het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager dient hiervoor 

schriftelijk de toelating te vragen met voldoende motivatie en documentatie. 

Na de geplande organisatie dient de aanvrager een bewijs van storting van de 

winst, of een deel van de winst, op een rekeningnummer van het in de aanvraag 

vermelde “goede doel” voor te leggen. 

Artikel 4: - Opmerkingen 

De gehuurde zaal moet zijn ontruimd en gekuist tegen 10 uur de dag na het 

gebruik; bij verhuring van CC De Brug voor een fuif kan de dag na de 

verhuring de zaal niet worden verhuurd aan een andere huurder.  

De refter en turnzaal van de gemeentelijke basisschool zijn tijdens de week 

pas beschikbaar vanaf 18.00 u, behalve op woensdagmiddag. Tijdens de 

schoolvakanties hebben de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang en 

speelpleinwerking voorrang van gebruik. 

Artikel 5: Waarborg 

Het tarief voor ingebruikname omvat, naast het gebruik van het lokaal en de 

aanwezige basisuitrusting, ook de energiekosten. 

De basisuitrusting omvat de nodige poetsmaterialen en -producten, evenals 

papierwaren zoals toiletpapier, handdoekpapier,…. Voor een gedetailleerde 

beschrijving zie de technische fiche van de zaal. 

Voor ingebruikname wordt een waarborg betaald. 

Gebruikers kunnen er voor kiezen om een permanente waarborg te storten op 

rekening van het gemeentebestuur. 

Huurgeld en waarborg dienen minimaal 10 dagen voor de gebruiksdatum te zijn 

betaald via overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur. 

Indien dit niet is gebeurd, wordt de aanvraag geannuleerd. 

Artikel 6: Verplichtingen van de huurder inzake veiligheid, aansprakelijkheid 

en verzekering 

De gemeente stelt enkel de infrastructuur ter beschikking, maar kan niet als 

inrichter worden beschouwd. 

De huurder zal in zijn verhouding tot de gemeente als inrichter worden 

beschouwd en is gehouden tot naleving van alle wettelijke en reglementaire 

bepalingen die op hem als inrichter rusten. 

De huurder is inzake veiligheid en aansprakelijkheid verantwoordelijk voor: 

• Al de schade die door hem, door zijn aangestelde(n) of door de deelnemers 

aan de activiteit wordt toegebracht aan het gebouw, de toegangsweg en de 

installaties van de zaal of het lokaal; 

• Het doen naleven van het verbod gevaarlijke stoffen of vloeistoffen in het 

gebouw te brengen; 

• Het doen naleven van het algemeen rookverbod in de lokalen.  Enkel buiten 

mag er gerookt worden.  Het gebruik van licht ontvlambaar materiaal is om 

veiligheidsredenen ten strengste verboden; 



• Het doen naleven van de wet op de openbare dronkenschap en van de wet op 

de jeugdbescherming; 

• Het doen naleven van het verbod op nachtlawaai + de wet op geluidsnormen. 

Alle activiteiten met geluidsversterking of kans op overlast door lawaai 

voor omwonenden die na 22:00h nog plaatsvindt, dient aangevraagd en 

goedgekeurd te worden door college van burgemeester en schepenen; 

• Het vrij houden van de nooduitgangen. Het is verboden obstakels voor 

(nood)uitgangen of brandblusapparaten te plaatsen en hinderlijke 

voorwerpen op de grond te leggen; 

• Het waken over de niet-overschrijding van het maximum toegelaten aantal 

deelnemers. 

De huurder is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten in de gehuurde 

infrastructuur. De gemeente kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 

ongevallen of andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het 

gebruik ervan. 

De huurder dient te bewijzen een verzekering afgesloten te hebben om zijn 

burgerlijke aansprakelijkheid, het risico brand en het risico waterschade in 

te dekken. Hij kan hiervoor een beroep doen op een door het gemeentebestuur 

afgesloten verzekeringspolis, waarvan de premie ten laste is van de huurder.  

Artikel 7: Billijke vergoeding, Sabam, andere kosten 

Billijke vergoeding – indien van toepassing – wordt betaald door het 

Gemeentebestuur Zelzate. 

Sabam – indien van toepassing – is ten laste van de inrichter. Ook andere 

kosten zoals kosten voor een brandwacht door de brandweer, kosten EHBO, 

kosten bewakingsdienst zijn ten laste van de inrichter. 

Artikel 8: Annulatie door de aanvrager 

Indien de aanvrager een geplande activiteit niet laat plaatsvinden, wordt een 

annulatievergoeding aangerekend van 50 % of 100 % van de huurprijs die een 

huurder met waardecijfer 1 zou betalen naargelang de annulatie meer of minder 

dan 3 weken voor de geplande activiteit geschiedt. 

Een verschuiving van een activiteit wordt als annulatie aanzien. 

De betaalde huurprijs en waarborg wordt aangewend tot betaling van de 

annuleringsvergoeding. Indien huurprijs en waarborg nog niet zouden zijn 

betaald, wordt een invordering bij afzonderlijke staat toegestuurd, dewelke 

door de aanvrager voldaan moet worden binnen de 30 werkdagen. 

Uitzonderingen op deze annulatievergoeding door bv. overmacht kunnen enkel 

goedgekeurd worden door een beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen. De aanvrager dient hiervoor een gemotiveerde aanvraag te richten 

aan het college van burgemeester en schepenen.  

Artikel 9: Annuleren door het gemeentebestuur 

Indien het gemeentebestuur door overmacht de infrastructuur niet kan ter 

beschikking stellen, zal hiervoor geen schadevergoeding kunnen gevraagd 

worden. Enkel de betaalde prijs van ingebruikname en waarborg zal 

terugbetaald worden. 

Artikel 10 : Langdurig gebruik  

Langdurige gebruiken van één of meer  dagen per week gedurende minstens 4 

opeenvolgende maanden worden pas toegestaan na overleg. Er kunnen voorwaarden 

aan gekoppeld worden om geen nieuwe gebruikers systematisch uit te sluiten. 



Gebruikers van één of meer  dagen per week worden geconsulteerd indien een 

andere aanvraag voor die vaste dag wordt ingediend. Deze gebruikers kunnen 

gevraagd worden om enkele keren te wijken voor een andere culturele 

activiteit. 

Elke aanvraag is slechts 1 jaar geldig, na die termijn moet een nieuwe 

aanvraag ingediend worden! 

Artikel 11: Niet toegelaten activiteiten  

Het gebruiken van gemeentelijke infrastructuur voor het organiseren van een 

privé-feest of privé-evenement is niet toegelaten, behalve in BOC Klein 

Rusland, CC De Brug en de zalen van het Klooster. Dit zijn feesten of 

evenementen waarbij een privépersoon of bedrijf om privédoeleinden en/of 

commerciële doeleinden personen uitnodigt. Voorbeelden zijn: babyborrel, 

communie-/lentefeest of –receptie, huwelijk, familiefeest, 

productvoorstelling van een bedrijf, personeelsfeesten van bedrijven, feesten 

van bedrijven die kunnen gelinkt worden aan opgenoemde voorbeelden,…  Wel 

toegelaten is bijvoorbeeld een bedrijf dat een seminarie of opleiding 

organiseert of overlegvergaderingen tussen verschillende bedrijven. 

Artikel 12: Beschadiging van het lokaal en/of materiaal / extra opkuis / 

oproep personeel / afval- boetes 

De gehuurde infrastructuur bevindt zich in een nette staat. De huurder 

verbindt er zich toe om  na de activiteiten de infrastructuur opnieuw te 

verlaten zoals hij die heeft aangetroffen (nette staat, gedweild,  

standaardopstelling tafels en stoelen zoals vermeld op de technische fiche 

van de zaal). 

De huurder moet al het afval dat tijdens de activiteit wordt geproduceerd 

onmiddellijk meenemen. 

Eventueel kan de huurder bijkomende containers aanvragen bij IDM, Zelebaan 

42, 9160 Lokeren, dit op eigen kosten. Een tegemoetkoming in de kosten is 

echter mogelijk (zie de gemeentelijke site van Zelzate, gemeentelijke 

reglementen, toelagereglementen, afvalinzameling naar aanleiding van 

organisatie evenementen). 

Muren, deuren, ramen,… mogen niet worden beklad, beschilderd, beschreven. 

De huurder zorgt ervoor dat verwarming, kookapparaten en verlichting steeds 

uitgeschakeld zijn bij het verlaten van het gebouw. 

Bij het betreden van het gereserveerde lokaal zal de organisator zich 

vergewissen van de toestand van het lokaal. Indien op dat ogenblik een 

beschadiging wordt vastgesteld, zal de organisator dit melden aan de 

zaalverantwoordelijke, die de beschadiging schriftelijk bevestigt en dit de 

eerstvolgende werkdag meedeelt aan de gemeentelijke uitleendienst. 

De organisator dient alle door de gebruikers veroorzaakte schade onmiddellijk 

te melden aan de sleutelverantwoordelijke en integraal te vergoeden. Dit 

geldt voor schade aan het lokaal maar ook schade van het aanwezige materiaal. 

Herstellingen geschieden in opdracht van het gemeentebestuur Zelzate. 

De organisator of derden die verantwoordelijk zijn voor de beschadiging, 

zullen de kosten hiervan vergoeden op eenvoudige voorlegging van de staat der 

uitgevoerde werken. 

Oproep personeel bij bijv. uitvallen elektriciteit te wijten aan het niet 

naleven van de gebruiksvoorwaarden (bijplaatsen te veel kooktoestellen) of 

voor het uitvoeren van extra poetswerken zullen automatisch worden verrekend 

met de waarborg. 



Volgende vergoedingen/boetes zijn van toepassing: 

1. Uitvoeren van extra poetswerken € 50/p.p./uur 

2. Oproeping wachtdienst door verkeerd gebruik installatie € 50 

3. Achterlaten afval(vuilniszak of gelijkwaardig volume) € 20/zak 

4. Achterlaten flessen, glas, zaaldecoratie(bv. slingers) € 20 

5. Opstelling materiaal niet volgens technische fiche € 50 

6. Lichten blijven branden € 50 

7. Verwarming niet uitgeschakeld € 50 

Artikel 13: Oneigenlijk gebruik 

1. Wie een lokaal aanvraagt, moet dit doen in de hoedanigheid van of namens 
de organisator. Deze laatste mag de ter beschikking gestelde ruimte niet 

laten gebruiken door derden. Bewijsmateriaal omtrent de identiteit van de 

organisator en omtrent de aard van de activiteit kan gevraagd worden. 

2. Indien uit feiten zou blijken dat de gegevens, die door de aanvrager bij 
de reservatie worden verstrekt met betrekking tot de aard van de 

organisator (W) , onvolledig en/of niet juist waren, waardoor ten onrechte 

een geringere gebruiksvergoeding werd aangerekend, dan is de organisator 

verplicht binnen de 14 dagen het resterende bedrag van de verschuldigde 

gebruiksvergoeding te betalen vermeerderd met een boete van 350 euro. 

3. Indien uit feiten zou blijken dat de gegevens, die door de aanvrager bij 
de reservatie worden verstrekt m.b.t. de aard van de activiteiten, 

waardoor een niet toegelaten activiteit er plaatsvindt, dan is de 

organisator verplicht binnen de 14 dagen een boete te betalen van 750 euro 

en kan de aanvrager het gebruik van gemeentelijke infrastructuur voor één 

jaar worden ontzegd. Er kan geen schadevergoeding geëist worden door de 

organisator bij dergelijke annulaties. 

Artikel 14: Aanvraagprocedure/voorrangsregeling 

Aanvragen tot het huren van een gebouw kan maximaal 1 jaar en minimaal 14 

dagen voor de datum van het gebruik. 

Deze aanvraag wordt per post of per e-mail overgemaakt aan de uitleendienst, 

Technische Dienst, 09/345 95 69, Suikerkaai 4, 9060 Zelzate. 

E-mailadres: uitleendienst@zelzate.be 

Huurgeld en waarborg dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer BE53 0910 

0035 1653 van het gemeentebestuur Zelzate.  

Het aanvraagformulier staat ter beschikking op de gemeentelijke website. Het 

aanvraagformulier kan ook telefonisch of persoonlijk aangevraagd worden. 

De aanvrager wordt schriftelijk of via e-mail verwittigd of de aanvraag al 

dan niet kan doorgaan. 

De schriftelijke ontvangen aanvragen zullen chronologisch worden ingeschreven 

in een gebruikersregister; de datum van poststempel of datum van  of van e-

mail telt als datum van inschrijving. Mondelinge aanvragen worden niet 

aangenomen. 

Het register kan door geïnteresseerde personen worden ingezien, dit volgens 

het reglement van openbaarheid van bestuur. 

Bij aanvraag van gelijktijdig gebruik en voor zover er voor geen van beide 

aanvragen reeds een toezegging is gebeurd,  wordt voorrang gegeven conform de 

rangorde van het waardecijfer opgenomen in artikel 3. Wanneer de aanvragers 

hetzelfde waardecijfer hebben, zal het College van Burgemeester en Schepenen 

een beslissing nemen, na de aanvragers te hebben gehoord en naar een 

alternatief te hebben gezocht. 

mailto:uitleendienst@zelzate.be


AFDELING B: GEMEENTELIJKE MATERIALEN 

Artikel 1: 

Ter ondersteuning van het sociaal culturele leven in Zelzate stelt het 

gemeentebestuur materiaal ter beschikking. 

Artikel 2: Voor activiteiten op grondgebied van Zelzate 

Materialen kunnen slechts worden geleend voor activiteiten die plaatsvinden 

op het grondgebied van Zelzate. 

Uitzondering: in het kader van uitwisseling van materialen tussen 

gemeentebesturen, kunnen de aangrenzende gemeentebesturen gratis gebruik 

maken van de uitleenbare materialen en dit voor eigen organisaties. Zij 

dienen in te staan voor het vervoer, uitgezonderd de podiumwagen die door de 

technische dienst geleverd wordt. 

Artikel 3: Aanvraagprocedure/voorrangsregeling 

Aanvragen tot het huren van gemeentelijk materiaal kan maximaal 1 jaar en 

minimaal 14 dagen voor de datum van het gebruik (met uitzondering van het 

mobiel podium). Voor de organisatoren/aanvragers met een waardecijfer 1, 

alsook voor andere gemeenten, kan het materiaal maximaal 1 maand voor de 

datum van gebruik worden aangevraagd. 

Deze aanvraag wordt per post of per e-mail overgemaakt aan de uitleendienst, 

Technische Dienst, Suikerkaai 4, 9060 Zelzate. 

E-mailadres: uitleendienst@zelzate.be 

Huurgeld en waarborg dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer BE53 0910 

0035 1653 van het gemeentebestuur Zelzate.  

Het aanvraagformulier staat ter beschikking op de gemeentelijke website.  Het 

aanvraagformulier kan ook telefonisch of persoonlijk aangevraagd worden bij 

de gemeentelijke uitleendienst, Suikerkaai 4, 9060 Zelzate. Telefoonnummer: 

09/345.95.69 

De aanvrager wordt schriftelijk of via e-mail verwittigd of het materiaal al 

dan niet kan worden ontleend op de aangegeven data. 

De schriftelijke ontvangen aanvragen zullen chronologisch worden ingeschreven 

in een gebruikersregister; de datum van poststempel of datum van fax/e-mail 

telt als datum van inschrijving. Mondelinge aanvragen worden niet aangenomen. 

Dit register kan door geïnteresseerde personen worden ingezien, dit volgens 

het reglement van openbaarheid van bestuur. 

In geen geval zal het gemeentebestuur overgaan tot het huren van materiaal 

bij externe instanties. 

De aanvraag van het materiaal is pas definitief wanneer voor het toegewezen 

materiaal de eventuele huurgeld is betaald. Dit dient minimaal 10 dagen voor 

het gebruik te zijn betaald via overschrijving op de rekening van het 

gemeentebestuur. Voor de ontlener, vrijgesteld van retributie, is de aanvraag 

definitief bij bevestiging zoals voorzien in par. 3. Indien de betaling van 

huurgeld niet is geschied minimaal 10 dagen voor de gebruiksdatum, wordt de 

aanvraag geannuleerd. 

Artikel 4: Ontleenbare materialen / Tarieven 

Artikel 4.1: 

 MATERIAAL Prijs/weekend Prijs/dag hoeveelheid vervangingskost 

# Klapstoelen 

(per 50 in kar) 

€ 0,60/stuk € 0,30/stuk 925 € 12,50/stuk 

mailto:uitleendienst@zelzate.be


# Klaptafels (122cm x 76 

cm) 

10 stuks in kar 

€ 3,00/stuk € 1,50/stuk 150 € 61,50/stuk 

# Biertafels (220cm x 70 

cm) 

Set: Tafel met twee 

zitbanken 

Per 10 sets in kar 

€ 7,50/set €3,25/set 30 € 140/set 

# Statafels (rond diam 85 

cm) 

Per 6 stuks in kar 

€ 6,00/stuk € 3,00/stuk 35 € 55/stuk 

# Podiumelement (200 cm x 

100 cm) 

€ 10,00/stuk € 5,00/stuk 20 € 580/stuk 

* Nadar € 1,00/stuk € 0,50/stuk 210 € 47 

* Heras incl. blokken € 2,50/stuk € 1,25/stuk 80 € 48 

* Vlaggenmast € 3,50/stuk € 1,75/stuk 10 € 250 

# Vlag € 3,50/stuk € 1,75/stuk 5 € 16,5 

# Tentoonstellingspanelen 

(200cm x 100 cm) 

€ 

5,00/lopende 

meter 

€ 

2,50/lopende 

meter 

100 € 15 

# Transportkar 

(inbegrepen in 

huurprijs voor tafels 

en stoelen) 

Inbegrepen in 

stukprijs 

Inbegrepen 

in stukprijs 

 € 375 

** Parkeerverbod  € 4,03 Enkel per 

dag 

 € 60 

* 

(1) 

Mobiel overdekt podium € 210,00 

€ 50,00 

Per dag 

Per 

bijkomende 

dag 

1  

 Preventiekit medium € 10,00 € 5,00   

 Preventiekit large  € 20,00 € 10,00   

(2) Bivaktent (uitsluitend 

erkende 

jeugdvereniging) 

gratis gratis   

 Hygiënepakket bestaande 

uit herbruikbare 

mondmaskers, 

ontsmettende handgel 

met dispenser, 

koortsthermometer, 

papieren zakdoeken, 

wegwerpmondmaskers en 

wegwerphandschoenen 

(enkel voor Zelzaate 

erkende 

jeugdverenigingen 

gratis gratis   

* deze materialen worden geleverd door de technische dienst. 

** verkeersborden geplaatst door de technische dienst ter aanduiding van 

verkeersreglementen n.a.v. evenementen zijn niet-betalend.  

# deze materialen dienen door de ontlener zelf afgehaald te worden en 

teruggebracht te worden. Een afwijking hierop kan enkel toegestaan worden 

na een beslissing door het college van burgemeester en schepenen. 

(1) het mobiel podium kan enkel ontleend worden door ontleners die onder 
waardecijfer 0 vallen. Enkel voor omliggende gemeentebesturen en hun 

adviesraden kan een uitzondering gemaakt worden, zij betalen hiervoor geen 

vergoeding. Het mobiel podium kan voor aanvragers die onder waardecijfer 0 

vallen aangevraagd worden 1 jaar voor aanvang van de ontlening. Voor 

aanvragen van omliggende gemeentebesturen kan dit maximum 6 maanden voor 

aanvang van de ontlening. 



bij leveren en ophalen van het podium door de technische dienst dienen 

minimum twee personen van de ontlener aanwezig te zijn voor hulp bij het 

opzetten. De gemeentelijke technische dienst voorziet enkel een chauffeur 

die de nodige instructies zal geven. 

(2) na het ontlenen van de bivaktenten dienen deze door minimum twee 
vertegenwoordigers van de ontlener opgezet te worden in aanwezigheid van 

een personeelslid van de technische dienst. Eventuele beschadigingen of 

ontbrekende onderdelen zullen nadien aangerekend worden aan de ontleners. 

Artikel 4.2: Waardecijfers naargelang de aard van de ontlener 

Naast de in art. 4.1 voorziene basistarieven wordt ook de aard van de 

ontlener in aanmerking genomen voor de berekening van het tarief voor 

ingebruikname. 

De waardecijfers worden als volgt bepaald: 

Omschrijving Waardecijfer (**) 

- gemeentebestuur Zelzate 

- gemeentelijke adviesraden en gemeentelijk 

feestcomité 

- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan 

de gemeente deel uitmaakt 

- kermiscomités van de gemeente 

- Rode Kruis  

- vakbonden 

- brandweer(zone) en politiezone Puyenbroeck 

- verenigingen aangesloten bij één van de 

gemeentelijke adviesraden 

- in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke 

partijen + aanverwante organisaties 

- Zelzaatse scholen 

- jeugdopbouwwerk 

0 

 

- bedrijven van de gemeente 

- inwoners 

1 

 (**) indien meerdere organisatoren zijn betrokken bij een aanvraag geldt het 

waardecijfer van de organisator met het hoogste waardecijfer. 

Artikel 5: Afhalen en terugbrengen materialen / Borgstelling 

Voor het ontlenen van materialen dient door elke aanvrager, met uitzondering 

van het gemeentebestuur, de gemeentelijke adviesraden en het gemeentelijk 

feestcomité, een waarborg van € 300 gestort te worden op rekeningnummer zoals 

vermeld in de goedkeuring van de aanvraag. Aanvragers die regelmatig 

ontleningen doen, kunnen ervoor kiezen om een vaste borg te voorzien die niet 

telkens wordt teruggestort na de ontlening. 

De gehuurde materialen dienen door de huurder te worden opgehaald en 

teruggebracht naar de Technische Dienst, Suikerkaai 4, 9060 Zelzate. 

Zie ook artikel 8. 

Artikel 6: Annulatie door de aanvrager 

Par. 1: Annulatie van het gereserveerde of toegewezen materiaal is mogelijk, 

kosteloos tot 2 kalenderdagen voor de datum van afhaling of levering. 

Bij laattijdige annulatie, m.a.w. een annulatie minder dan 2 

kalenderdagen voor de datum van afhaling of levering, wordt een 

administratieve kost aangerekend van 20 euro.  Wanneer materiaal 

wordt gereserveerd en toegewezen maar niet wordt opgehaald zonder 

annulatie, wordt een administratieve kost van 50 euro opgelegd. 



Par. 2: Annulatie door het gemeentebestuur 

Indien het gemeentebestuur door overmacht de infrastructuur niet kan 

ter beschikking stellen, zal hiervoor geen schadevergoeding kunnen 

gevraagd worden.  Enkel de betaalde prijs van ingebruikname zal 

terugbetaald worden. 

Artikel 7: Zorg voor materiaal en aansprakelijkheid 

De ontlener is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal tijdens de 

volledige periode van ontlening.  De ontlener verbindt zich ertoe: 

1) als een goede huisvader zorg te dragen voor het uitgeleende materiaal, dit 
impliceert onder meer het opslaan van de ontleende materialen in een 

overdekte ruimte of het afdekken van de ontleende materialen zodat deze 

niet nat kunnen worden bij regen; 

2) het uitgeleende materiaal niet aan derden over te dragen, uit te lenen of 
ter beschikking te stellen. 

Het gemeentebestuur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor 

ongevallen of mogelijke andere schadelijke gevolgen. 

Artikel 8: Schade of verlies 

De ontlener is verantwoordelijk voor het uitgeleende materiaal.  Bij schade, 

diefstal, verlies of vernietiging moet de ontlener volgende regels in acht 

nemen: 

1. Op de eerstvolgende werkdag brengt hij de uitleendienst op de hoogte; 

2. In geval van diefstal wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de lokale 
politie en wordt zo snel mogelijk een kopie van het proces-verbaal bezorgd 

aan de uitleendienst; 

3. In geval van schade onthoudt de ontlener er zich van zelf de nodige 
herstellingen uit te voeren. 

Bij het terugbrengen of het ophalen van het materiaal na gebruik wordt het 

materiaal door de medewerkers van de uitleendienst visueel gecontroleerd op 

beschadigingen. Er zal een formulier opgemaakt worden in twee exemplaren, één 

exemplaar voor ontlener en één voor het bestuur, waarop de hoeveelheid en 

staat van de ontleende materialen wordt vermeld en die door beide partijen 

voor akkoord worden ondertekend. 

Bij vaststelling van schade bij een volgende ontlening zal de vorige ontlener 

aansprakelijk worden gesteld voor de schade. 

 De herstellings-, vervangings- of reinigingskosten worden aangerekend zoals 

vermeld in de tabel onder artikel 4. Het verschuldigde bedrag zal worden 

ingehouden van de borg. Indien de ontlener oordeelt dat de schade het gevolg 

is van overmacht, kan de ontlener schriftelijk een bezwaar indienen bij het 

College van Burgemeester en Schepenen binnen 10 dagen na ontvangst van de 

factuur. 

Het beschrijven of beplakken van het materiaal wordt als beschadiging 

aanzien, onafgezien eventuele herstellingskosten. 

Artikel 9: Oneigenlijk gebruik 

1. Wie materialen aanvraagt, moet dit doen in de hoedanigheid van of namens 
de organisator. Deze laatste mag de ter beschikking gestelde materialen 

niet laten gebruiken door derden. Bewijsmateriaal omtrent de identiteit 

van de organisator en omtrent de aard van de activiteit kan gevraagd 

worden. 

2. Indien uit feiten zou blijken dat de gegevens, die door de aanvrager bij 
de reservatie worden verstrekt met betrekking tot de aard van de 

organisator geen of onvolledig en/of niet juist waren, waardoor ten 



onrechte een geringere gebruiksvergoeding werd aangerekend, dan is de 

organisator verplicht binnen de 14 dagen het resterende bedrag van de 

verschuldigde gebruiksvergoeding te betalen vermeerderd met een boete van 

50 euro. 

De heer Kristof Stevelinck, raadslid, verlaat de zitting. 

PUNT 06 – GEBRUIK MOBIELE ANPR CAMERA’S IN NIET BESLOTEN PLAATSEN DOOR 

POLITIEZONE REGIO PUYENBROECK – PRINCIPIËLE TOESTEMMING  

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

− Gelet op volgende artikelen uit de Wet op het Politieambt d.d. 5 augustus 

1992 en latere wijzigingen: 

o Art. 25/4, 1° dat voorziet dat de gemeenteraad voorafgaandelijk haar 
principiële toestemming moet verlenen om aan de politiediensten toe te 

laten mobiele camera’s te plaatsen en te gebruiken in niet-besloten 

plaatsen, desgevallend beperkt tot de duur van de interventie voor de 

plaatsen waarvan de politiediensten niet de beheerder zijn; 

o Art. 25/3, §2 waarin staat dat het zichtbare gebruik van camera's voor 
het inwinnen van informatie van bestuurlijke politie uitsluitend is 

toegelaten in de gevallen bedoeld in artikel 44/5, §1, eerste lid, 2° 

tot 6°. Wat artikel 44/5, §1, eerste lid, 5°, betreft, kan dat gebruik 

bovendien alleen worden toegelaten ten aanzien van de categorieën van 

personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20; 

o Art. 25/6. De informatie en persoonsgegevens die verzameld worden door 
middel van camera's kunnen worden geregistreerd en bewaard voor een 

duur van niet meer dan twaalf maanden, te rekenen vanaf de registratie 

ervan, tenzij in een andere termijn voorzien wordt in afdeling 12 van 

dit hoofdstuk. 

o Art. 25/7, §1. De toegang tot de in artikel 25/6 bedoelde 
persoonsgegevens en informatie wordt toegelaten gedurende een periode 

van een maand, te rekenen vanaf de registratie ervan, op voorwaarde dat 

het operationeel gemotiveerd is en dat het noodzakelijk is voor de 

uitoefening van een welbepaalde opdracht. Na de eerste bewaarmaand is 

de toegang tot die persoonsgegevens en informatie enkel voor doeleinden 

van gerechtelijke politie mogelijk mits een schriftelijke en met 

redenen omklede beslissing van de procureur des Konings. De toegang tot 

deze persoonsgegevens en informatie is beveiligd, alle toegangen worden 

dagelijks bijgewerkt en de concrete redenen van de bevragingen worden 

geregistreerd. § 2. De persoonsgegevens en informatie bedoeld in 

paragraaf 1 kunnen na anonimisering worden gebruikt voor didactische en 

pedagogische doeleinden in het kader van de opleiding van de leden van 

de politiediensten.  

o Art. 25/8. Een register met alle gebruiken van camera's wordt 
bijgehouden bij de betrokken politiedienst en op een digitale wijze 

bewaard. De Koning bepaalt de inhoud van dit register, na advies van de 

bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van 

persoonsgegevens. Een nationaal register met de geolocalisatie van alle 

door de politiediensten gebruikte vaste camera's wordt door de federale 

politie bijgehouden en op digitale wijze bewaard. De in het eerste en 

tweede lid bedoelde registers worden, op verzoek, ter beschikking 

gesteld van de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de verwerking 

van persoonsgegevens, van het Controleorgaan op de politionele 

informatie, van de bestuurlijke en gerechtelijke politieoverheden, van 

de functionaris voor gegevensbescherming, en van de consulent voor de 

veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bedoeld in 

artikel 44/3, §1.  



− Overwegende dat de politiezone beschikt over een functionaris voor de 

gegevensbescherming en een veiligheidsconsulent die instaat voor de 

informatieveiligheid en de naleving van de verwerking van persoonsgegevens 

en dat de politiezone volgende maatregelen neemt om het gebruik van de 

camera’s aan het nodige toezicht te onderwerpen: 

o Kennisgeving van de principiële toestemming door de gemeenteraad aan de 
procureur des Konings;  

o Kennisgeving aan de toezichthoudende overheden, de functionaris voor de 
gegevensbescherming en de veiligheidsconsulent die instaat voor de 

informatieveiligheid en de bescherming voor de persoonlijke 

levenssfeer;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 2 juli 2014 houdende het advies 

betreffende het plaatsen van een vrachtwagensluis met vaste ANPR-camera’s 

op niet besloten plaatsen door politiezone Puyenbroeck met name op R4 ter 

hoogte van de Stationsstraat en op R4 ter hoogte van de Kerkstraat; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 februari 2015 houdende het 

advies betreffende het plaatsen van ANPR-camera’s op niet besloten 

plaatsen met name op volgende drie kruispunten te Zelzate: R4/Tractaatweg, 

R4/N49, R4/N436; 

− Gelet op de brief van Politiezone Puyenbroeck, korpschef Koen Van Poucke 

d.d. 13 april 2020 t.a.v. het college van burgemeester en schepenen van 

gemeenten Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate; 

− Overwegende dat in deze brief de korpschef aangeeft dat ANPR-camera’s een 

antwoord bieden aan de nood aan efficiënte mogelijkheden in 

opsporingsonderzoeken gericht naar georganiseerde eigendomscriminaliteit, 

dat de respectievelijke gemeenteraden enkele jaren terug reeds hun 

toestemming gaven voor het inzetten van deze technologie door de 

politiezone, dat de gewijzigde wetgeving inmiddels ook voorziet dat de 

korpschef de principiële toestemming aan de gemeenteraden moet vragen voor 

het gebruik van haar mobiele ANPR-camera’s; 

− Overwegende dat de politiezone vraagt deze mobiele camera’s 24/24u volgens 

geplande shift te mogen gebruiken en dat het gaat om volgende 

aantallen/merken/types: 

o 3 camera’s merk Jellybean CityCync type analoog; 

o 3 camera’s merk Mav CityCync type digitaal. 

− Overwegende dat de gemeenteraad om principiële toelating wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad verleent principiële toelating aan de 

politiezone Puyenbroeck om mobiele camera’s te plaatsen en te gebruiken in 

niet-besloten plaatsen en dit 24/24u volgens geplande shift. 

Artikel 2: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de korpschef van de 

politiezone Regio Puyenbroeck. 

De heer Kristof Stevelinck, raadslid, vervoegt de zitting. 

PUNT 07 – GOEDKEUREN ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OVERHANG, OVERGANG EN BOUW- EN 

PLANTVERBOD TEN VOORDELE VAN EDF LUMINUS VOOR DE OVERDRAAI VAN DE WIEKEN VAN 

EEN VAN DE WINDTURBINES DIE ZE WENSEN TE BOUWEN EN EXPLOITEREN 

DE RAAD: 

− Gelet op de bouwvergunningsaanvraag voor het oprichten van een windturbine 

op de terreinen van Jan De Nul, Karnemelstraat 2a te 9060 Zelzate per 

brief van 26 mei 2000 van cvba Vlaamse energie- en 

Teledistributiemaatschappij (hierna: VEM); 



− Gelet op het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd en dat 1 bezwaar-

schrift opleverde;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

10 oktober 2000 houdende de behandeling van dat bewaar en de beslissing om 

een gunstig advies aan de milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van VEM tot 

het oprichten van een windturbine; 

− Gelet op het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd en dat 4 bezwaar-

schriften opleverde; 2 bezwaarschriften zijn echter laattijdig binnen-

gekomen waardoor deze niet meer in aanmerking komen voor beraadslaging;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

17 januari 2001 houdende de behandeling van de bezwaren en de beslissing 

dat er geen aanleiding tot weigering van de stedenbouwkundige vergunning 

voor het plaatsen van een windturbine op het perceel gelegen 

Karnemelkstraat, kadastraal bekend sectie B, 430/d/2, 9060 Zelzate 

bestaat; 

− Gelet op de weigering van de stedenbouwkundige vergunning door de 

gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 21 maart 2001 op basis van 

volgende motivatie:  

Het openbaar onderzoek werd niet gevoerd op de voorgeschreven wijze. Het 

project is verenigbaar met de planologische bestemming op de smalste 

basis. Er zijn minstens ernstige twijfels betreffende de verenigbaarheid 

met de ‘goede plaatselijke aanleg’. In dit geval lijkt het dan ook 

aangewezen de aanbeveling van de omzendbrief EME/2000.01 dd. 17/07/2000 te 

volgen, om de inplanting van windturbines (en a forteriori windturbines) 

in het gemeentelijke structuurplanningsproces te onderzoeken. Het verlenen 

van de vergunning zou voor deze aanvraag immers een ernstige hypotheek 

kunnen leggen op de mogelijke ontwikkeling van in het gebied aanwezige 

waarden op vlak van natuur en recreatie, en komt aldus in conflict met 

artikel 4 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening van 18 mei 1999 en latere wijzigingen. 

− Overwegende dat later zal blijken dat de nabijheid van een natuurgebied 

geen belemmering voor het verlenen van de vergunning kan zijn; hiervoor 

wordt verwezen naar de rechtspraak van de Raad voor Vergunnings-

betwistingen van 30 juni 2016, nr. A/1516/1298, BAERT e.a (zie ook het 

besluit van de deputatie van 21 maart 2019); 

− Gelet op de twee inplantingsvoorstellen voor de bouw van een windturbine 

op de terreinen van Jan De Nul die EDF Luminus op 13 maart 2018 aan de 

gemeente bezorgde;  

− Overwegende dat bij het eerste inplantingsvoorstel de wieken draaien over 

eigendom van de gemeente en bij het tweede voorstel de turbine zou draaien 

over het kanaal; 

− Overwegende dat EDF Luminus toen meegaf dat, indien de gemeente akkoord 

zou gaan met een wiekoverdraai over eigendom van de gemeente, zij recht 

heeft op een jaarlijkse vergoeding van 3.500 euro;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

12 april 2018 houdende een principieel akkoord aan de wiekoverdraai over 

eigendom van de gemeente met een jaarlijkse vergoeding van 3500 euro;  

− Overwegende dat het college toen enkel een keuze maakte over de twee 

voorgestelde inplantingsmogelijkheden; dat ze zich niet heeft uitgesproken 

over de timing van indiening of vergunbaarheid van het project;  

− Gelet op de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen van twee 

windturbines te Karnemelkstraat 2a, 9060 Zelzate zoals ingediend door EDF 

Luminus op 30 oktober 2018;  

− Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd en dat 9 bezwaar-

schriften opleverde;  



− Overwegende dat de aanvraag door de gemeentelijke omgevingsambtenaar 

voorwaardelijk gunstig werd geadviseerd;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

8 januari 2019 houdende een ongunstig advies aan de 

omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen van twee windturbines te 

Karnemelkstraat 2a, 9060 Zelzate;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

24 januari 2019 houdende de herneming van de beslissing van 8 januari 2019 

en de beslissing om alsnog een voorwaardelijk gunstig advies te geven over 

de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen van twee windturbines in de 

Karnemelkstraat; het college treedt het initieel advies van de 

gemeentelijke omgevingsambtenaar bij;  

− Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 

21 maart 2019 houdende de beslissing om aan EDF LUMINUS nv & JAN DE NUL 

nv, Ham 68 bus 1, 9000 Gent volgende vergunning voor het project, gelegen 

aan de Karnemelkstraat 2 te 9060 Zelzate, op het perceel, kadastraal 

bekend onder ZELZATE AFD 2 (ZELZATE), Sectie B, Nr. 430/r/3 te verlenen:  

o het exploiteren van een windmolenpark met 2 windturbines, omvattende 2 

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 4.950 kVA 

elk en 2 windturbines met een elektrisch vermogen van max. 4.500 kW 

(totaal rubriek: 9.000 kW)  

o het plaatsen van 2 windturbines en een middenspanningscabine en het 

aanleggen van een kabeltracé  

Voor een bronbemaling in het kader van bouwkundige werken aan een debiet 

van max. 64.924 m³/jaar en een verlaging van het grondwaterpeil tot 

maximaal 3,5 m onder maaiveld wordt de vergunning geweigerd. 

− Overwegende dat de omgevingsvergunning, afgeleverd door de deputatie, 

afhankelijk is van de strikte naleving van de milieuvoorwaarden, 

stedenbouwkundige voorwaarden en aandachtspunten;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

11 april 2019 houdende kennisname aan de beslissing van de deputatie van 

21 maart 2019; dat geen beroep ingediend wordt; 

− Overwegende dat EDF Luminus, ingevolge het verkrijgen van de omgevings-

vergunning, de bouw van de windturbines volop aan het plannen is; dat ook 

een aantal administratieve zaken geregeld dienen te worden;  

− Overwegende dat EDF Luminus bijvoorbeeld een overdraairegeling dient te 

treffen met de gemeente omdat de diameter van de rotorbladen van één van 

de windturbines die EDF Luminus wenst te bouwen groter is dan de 

oppervlakte van de site en de wieken van de turbine bijgevolg zullen 

draaien boven het naburige perceel, kadastraal gekend als Gemeente 

Zelzate, afdeling 2, sectie B, perceelnummer 430p; 

− Overwegende dat het gebruikelijk geworden is om met de eigenaars van een 

perceel waarover de rotor van een windturbine draait, een recht van 

erfpacht af te sluiten met de eigenaar of exploitant van de turbine tegen 

een billijke jaarlijkse vergoeding; dat het ontwerp van optieovereenkomst 

voor de vestiging van erfdienstbaarheden tussen EDF Luminus en de gemeente 

Zelzate heden voorligt;  

− Gelet op het ontwerp van optieovereenkomst voor de vestiging van 

erfdienstbaarheden tussen EDF Luminus en de gemeente Zelzate;   

− Overwegende dat een jaarlijkse vergoeding voor de gemeente bedongen werd 

van 3.500 euro per jaar voor het overdraairecht van de rotor over het 

perceel in de Karnemelkstraat, afdeling 2, sectie C, perceelnummer 0430P 

en dit gedurende de gehele exploitatieperiode van de turbine; dat deze 

vergoeding staat evenwel volkomen los van andere mogelijke vergoedingen 



die de stad kan vorderen van de eigenaar en/of de exploitant van de 

turbine; 

− Overwegende dat EDF Luminus de optie op elk moment tijdens haar duur kan 

lichten door middel van een aangetekend schrijven aan de gemeente;  

− Overwegende dat EDF Luminus de optie pas zal lichten, als zij aan de 

opgelegde voorwaarden (d.w.z. alle vergunningen, voldoende kapitaal) 

voldoen;  

− Overwegende dat de partijen zich ertoe verbinden de authentieke akte 

houdende de erfdienstbaarheden van overhang, overgang en bouw- en 

plantverbod, waarin de bepalingen van de optieovereenkomst worden 

overgenomen, op eerste verzoek van EDF Luminus te ondertekenen;  

− Overwegende dat de authentieke akte in elk geval zo snel als mogelijk 

volgend op de lichting van de optie door EDF Luminus verleden zal worden;  

− Overwegende dat zowel EDF Luminus als de gemeente het recht hebben om in 

dit verband een notaris naar keuze aan te stellen; dat de kosten voor de 

authentieke akte ten laste zijn van EDF Luminus;  

− Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 maart 2020 om ter zitting 

niet te besluiten over de erfdienstbaarheden van overhang, overgang en 

bouw- en plantverbod ten voordele van EDF Luminus voor de overdraai van de 

wieken van een van de windturbines die ze wensen te bouwen en exploiteren 

en bijhorende optieovereenkomst voor de vestiging van die 

erfdienstbaarheden omwille van de beroering en de ongerustheid van de 

bewoners die er over dit dossier is teneinde als college alles op een 

rijtje te zetten en om zelf de afweging tot het toekennen van de 

wiekovergang te kunnen maken waarbij de pro’s en contra’s tegen elkaar 

afgewogen zullen worden; 

− Gelet op advies van de milieuraad van 25 mei 2020; 

− Gelet op de toelichting van EDF Luminus op 5 juni 2020 aan het college van 

burgemeester en schepenen; 

− Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt het ontwerp van 

optieovereenkomst voor de vestiging van erfdienstbaarheden op het perceel 

in de Karnemelkstraat, afdeling 2, sectie C, nummer 0430P en tussen 

enerzijds Luminus NV, met maatschappelijke zetel te Markiesstraat 1, B-

1000 Brussel en geregistreerd in het rechtspersonenregister te Brussel 

onder nummer BTW BE-0471.811.661 en anderzijds gemeente Zelzate met 

maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 9060 Zelzate goed te keuren.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 14 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene 

Gino, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, 

Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) tegen 6 neen-

stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, Dierickx Vincent, 

Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) bij 2 onthoudingen(D'Haeseleer Guy, Van 

Weynsberghe Kurt): 

Artikel 1: - Ten voordele van EDF Luminus, met maatschappelijke zetel 

Markiesstraat 1, B-1000 Brussel worden erfdienstbaarheden van overhang, 

overgang en bouw- en plantverbod gevestigd op het perceel in de 

Karnemelkstraat, afdeling 2, sectie C, nummer 0430P tegen een billijke 

jaarlijkse vergoeding van 3.500 euro.  

Artikel 2: - De billijke vergoeding staat volkomen los van andere mogelijke 

vergoedingen die de gemeente Zelzate kan vorderen van de eigenaar en/of de 

exploitant van de windturbine. 



Artikel 3: - Het ontwerp van optieovereenkomst voor de vestiging van 

erfdienstbaarheden op het perceel in de Karnemelkstraat, afdeling 2, sectie 

C, nummer 0430P en tussen enerzijds Luminus NV, met maatschappelijke zetel te 

Markiesstraat 1, B-1000 Brussel en geregistreerd in het 

rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE-0471.811.661 en 

anderzijds gemeente Zelzate met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 9060 

Zelzate wordt goedgekeurd en blijvend aan dit besluit gehecht. 

Artikel 4: - De bepalingen uit de optieovereenkomst worden, na ondertekening 

van het contract, opgenomen in een later op te maken notariële akte houdende 

de erfdienstbaarheden van overhang, overgang en bouw- en plantverbod.  

Artikel 5: - De kosten voor de authentieke akte zijn ten laste van EDF 

Luminus. 

Artikel 6: - In toepassing van artikel 4 uit de optieovereenkomst wordt aan 

mevrouw Christine Coone, wnd. algemeen directeur en Dirk Goemaere, voorzitter 

van de gemeenteraad, opdracht gegeven om de authentieke akte, waarin de 

bepalingen en vergoedingen van de optieovereenkomst worden overgenomen, op 

eerste verzoek van Luminus te ondertekenen. 

Artikel 7: - Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de 

notaris aan te stellen.  

Artikel 8: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan EDF 

Luminus, aan dienst vergunningen en aan de financieel directeur. 

PUNT 08 – GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STREEKWERKING EN 

STREEKONTWIKKELING MEETJESLAND VOOR DE PERIODE 2020 – 2025  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking en latere wijzigingen en aanvullingen; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 houdende 

goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met Veneco om de streek-

samenwerking en streekontwikkeling in het Meetjesland verder te zetten in 

de schoot van Veneco en engageert zich om hiervoor een bijdrage te betalen 

van 0,8 euro per inwoner voor 2017, 2018 en 2019 (cf. looptijd BBC); 

− Gelet op de brief van Veneco dd. 14 mei 2020 betreffende 

samenwerkingsovereenkomst waarin gesteld wordt dat op het 

burgemeestersoverleg van 14 februari 2020 nieuwe voorwaarden voor de 

streekwerking werden besproken; 

− Gelet op de nieuwe modaliteiten voor de streeksamenwerking en de 

berekeningswijze van de gemeentelijke bijdragen zoals gevoegd in de 

toelichtende nota;  

− Overwegende dat de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage 0,35 euro per inwoner 

bedraagt (+/- 4.991,90 euro per jaar); dat dit geboekt wordt als toelage; 

dat hiervoor geen visum vereist is;  

− Gelet op de samenwerkingsovereenkomst streekwerking en streekontwikkeling 

meetjesland voor de periode 2020 – 2025 zoals gevoegd in bijlage;  

− Overwegende dat gevraagd wordt de toelichtende nota en 

samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de toelichtende nota en de 

overeenkomst met Veneco inzake streeksamenwerking en streekontwikkeling in 

het Meetjesland.  



Artikel 2: - Zich te engageren om voor de periode van 2020 -2025 jaarlijks 

een bijdrage te betalen van 0,35 euro per inwoner (+/- 4.991,90 euro) aan 

Veneco en waarmee Veneco een aantal taken zal financieren.  

Artikel 3: - De burgemeester te mandateren om op het burgemeestersoverleg 

advies te verlenen over de streekwerkingsmiddelen aan de Raad van Bestuur van 

Veneco.  

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit op te sturen naar Veneco, 

Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. 

PUNT 09 – KENNISGEVINGEN  

1. De heer Frank Bruggeman wenst de ontslagbrief van de heer Chris Buyse - 
waarnaar verwezen wordt in het verslag van de Raad van Bestuur van Fineg 

dd. 1 juli 2019 onder agendapunt 2 en in het verslag van de Raad van 

Bestuur van Fineg dd. 7 oktober 2019 bij agendapunt 1 - te ontvangen en de 

reden van het ontslag van de heer Buyse te kennen. 

2. De heer Frank Bruggeman wenst uitleg over het project “Wind voor A” zoals 
vermeld in het verslag van de Raad van Bestuur van Fineg dd. 3 juni 2019.  

3. In datzelfde verslag is bij agendapunt 4 “formalisering van de 
dividendpolitiek van Aspiravi Holding in een aandeelhoudersovereenkomst” 

te lezen dat “Na kennisname van de voorgestelde dividendpolitiek de Raad 

van Bestuur zijn goedkeuring kan verlenen aan de 

aandeelhoudersovereenkomst mits wijziging van de duurtijd van deze 

overeenkomst van 10 jaar naar 5 jaar.”  

Volgens de heer Frank Bruggeman betekent dit dat aandeelhouders 5 jaar 

minder dividenden zullen ontvangen. Hij stelt dat er geen tussenkomsten 

waren bij dit agendapunt, terwijl de beslissing toch wel een negatief 

gevolg heeft voor (de gemeente Zelzate als) aandeelhouder(s). Hij vraagt 

naar de houding/standpunt van de heer Dirk Goemaere tijdens de vergadering 

als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate t.o.v. dit agendapunt. 

4. De heer Frank Bruggeman wenst toelichting bij de agendapunten 5 en 6 uit 
het verslag van de Raad van Bestuur van Fineg dd. 3 juni 2019.  

De heer Dirk Goemaere zal de antwoorden op de vragen bezorgen aan alle 

raadsleden tegen de gemeenteraad van september.   

5. In het verslag van de Raad van Bestuur van IDM dd. 29 april 2020 is bij 
agendapunt 2 “inzamelresultaten 2019” het volgende te lezen dat: “De heer 

Goemaere – Zelzate – informeert in verband met de hoeveelheid sluikstort 

naar de vaststellingen van sluikstorten door sluikstortcamera’s in de 

gemeente Zelzate. Hij verwijst naar het gering aantal vaststellingen. De 

directeur stelt dat de camera’s tijdelijk teruggenomen geweest zijn wegens 

het gebrek aan personeel om de beelden te bekijken en de camera’s te 

plaatsen. Het camerasysteem wordt terug opgestart op maandag 11 mei 2020. 

(uit nazicht van de cijfers na de vergadering blijkt dat slechts 2 

vaststellingen werden gedaan tot heden. Dit lage aantal is te wijten aan 

de tot op heden lage inzet van de camera in Zelzate en aan het zoeken naar 

de gepaste opstelwijze en hotspots. Vanaf 11 mei 2020 worden de camera’s 2 

volle weken ingezet in Zelzate).”  

De heer Frank Bruggeman vraagt de resultaten van de inzet van de camera’s 

gedurende twee weken vanaf 11 mei 2020.  

De heer Dirk Goemaere antwoordt dat er één vaststelling werd gedaan 

(Groenplein) waar er geen gevolg aan gegeven kon worden.  

In dat zelfde verslag staat wat verder te lezen dat: “De heer Goemare – 

Zelzate – merkt op dat de gemeente Zelzate het hoogste restafvalcijfer 

heeft per inwoner van de IDM-gemeenten. Hij informeert naar de stand van 

zaken om de grootste aanbieders van restafval te benaderen en te 

sensibiliseren. De directeur antwoordt dat hiervoor vanaf eind april 2020 

3 data voorzien waren om workshops te organiseren, specifiek naar de grote 

aanbieders, dit met de bedoeling om tot een beter sorteergedrag en tot 



minder restafval te komen. Door de coronamaatregelen kunnen deze workshops 

in deze periode nu niet doorgaan. Van zodra dit weer mogelijk wordt zal de 

draad weer opgenomen worden.”  

De heer Frank Bruggeman wenst dat de heer Dirk Goemaere zijn vraag om de 

grootste aanbieders van restafval te benaderen en te sensibiliseren 

opnieuw voorlegt aan de Raad van Bestuur.  

De heer Dirk Goemaere stelt dat de inspanningen om het restafvalcijfer te 

verminderen worden hernomen na de Coronacrisis. De verklaring voor het 

hoogste restafvalcijfer in Zelzate (volgens Piet Penneman) is de 

specifieke vorm van gezinssamenstelling in Zelzate met veel 1-

oudergezinnen.  

Schepen De Vuyst merkt op dat de workshops ingepland staan in het najaar 

(september, oktober, november). Mensen van IDM komen naar hier om 

sorteerregels nog eens uit te leggen + uitleg over verruimde PMD-zak. Hij 

stelt dat er vooruitgang wordt geboekt: 1,8 kg minder restafval door 

gebruik van de nieuwe PMD-zak (geen rekening houdende met eerste kwartaal 

want invoering blauwe zak pas in april). Men verwacht dat dit effect zich 

zal verderzetten in de cijfers. Bovendien legt OVAM een maximum van 136 kg 

restafval/inwoners (gezin). Voor Zelzate is dat cijfer nu 142 kg/inwoner 

(gezin). IDM engageert zich trouwens om mensen die nu al 20 % boven het 

gemiddelde verbruiken persoonlijk uit te nodigen om deel te nemen aan de 

workshops.  

Schepen De Vuyst over de camera’s: wegens coronacrisis herschikking 

personeel zodat afvalophaling gegarandeerd kon worden, ook open houden 

recyclageparken, personeel ingezet bij inboeken van afspraken voor 

recyclagepark, …   

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend. 

PUNT 10 - DISCRIMINATIE OP DE ARBEIDS- EN HUURMARKT (OP VERZOEK VAN RAADSLID 

GUY D’HAESELEER) 

− Gezien Vlaams minister van Inburgering, Gelijke kansen en Binnenlands 

Bestuur Bart Somers de mogelijkheid ambieert om met het inzetten van nep-

sollicitanten en nep-huurders vermeende discriminatie op de arbeids- en 

huurmarkt te bewijzen, vraagt raadslid D’Haeseleer aan de gemeenteraad om 

volgend voorstel van raadsbesluit te willen goedkeuren: De gemeenteraad 

van Zelzate veroordeelt het idee om praktijktesten, en in het bijzonder 

praktijktesten op de huurmarkt, in te voeren. De Vlaamse regering wordt 

van dit raadsbesluit op de hoogte gebracht. 

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt dat er verschillende soorten 

van discriminatie bestaan, zowel op de arbeidsmarkt als op de huurmarkt. 

Discriminatie is een misdrijf, net zoals rijden onder invloed of te snel 

rijden een misdrijf is en misdrijven moeten aangepakt worden. Dat gebeurt 

onder de vorm van controles. Alcoholcontroles, flitscontroles en dus ook 

controle op discriminatie onder de vorm van praktijktesten. Dergelijke 

aanpak is geen beknotting van de individuele vrijheid, maar een manier om 

gevaren in de samenleving te bestrijden. De burgemeester roept de 

raadsleden op het voorstel van de fractie Vlaams Belang niet te steunen.  

− De heer Steven De Vuyst, schepen, verwijst naar academisch onderzoek dat 

wel degelijk aantoont dat er discriminatie is. Men kan dat niet in twijfel 

trekken. Het bestuur wil haar schouders zetten onder de praktijktesten. In 

eerste instantie zal ze dat doen via het samenwerkingsverband met 

Wachtebeke en Woonwijzer Meetjesland zodat een meldpunt discriminatie 

opgericht kan worden. Ook moet er gewerkt worden aan een eenduidige 

affichering van de huurprijs en moeten inspecteurs meer bevoegdheden 

krijgen om de praktijktesten effectief en efficiënt uit te kunnen voeren. 

Hiervoor is echter een beslissing op federaal niveau nodig.  

  



− De heer Brent Meuleman, burgemeester, wenst te verduidelijken dat er 

regels en wetten bestaan over het verhuren van woningen en dat 

praktijktesten ervoor moeten zorgen dat verhuurders (en de immo-kantoren 

waarmee ze samenwerking) zich aan die regels en wetten houden.  

− De heer Guy D’Haeseleer, raadslid, oppert dat verhuurders vaak op basis 

van slechte ervaringen uit het verleden liever niet meer verhuren aan 

mensen van een bepaalde origine, cultuur, … 

− De heer Geert Asman, schepen, vindt dat een verhuurder niet op basis van 

origine of cultuur kan of mag oordelen over de capaciteit van iemand om 

een huis te onderhouden, het huurgeld te betalen, … Hij wordt in deze 

mening bijgetreden door de heer Kevin Uytterhaegher, raadslid.  

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt dat er niet alleen 

gediscrimineerd wordt op basis van origine. Ook geslacht, 

gezinssamenstelling, of handicap spelen een rol. Veel mensen beseffen niet 

dat ze discrimineren omdat ze vasthouden aan bepaalde overtuigingen of 

verwachtingen van iets of iemand die in werkelijkheid helemaal anders 

kunnen zijn. De praktijktesten moeten dat blootleggen, niet om mensen die 

discrimineren te straffen, maar net om ze van die discriminatie bewust te 

maken.  

− De heer Jan De Beule, raadslid, vindt dat het de keuze van de verhuurder 

moet zijn die bepaald aan wie al dan niet verhuurd wordt.  

− De heren Steven De Vuyst en Geert Asman, schepenen, bevestigen dat de 

verhuurder uiteindelijk altijd beslist aan wie al dan niet verhuurd wordt; 

de praktijktesten veranderen daar niets aan. 

− De heer Guy D’Haeseleer, raadslid, stelt dat die keuze vaak beïnvloed 

wordt door negatieve ervaringen uit het verleden. Ook op de arbeidsmarkt. 

− De heer Frank Bruggeman, raadslid, verwijst naar discriminatie bij het 

toewijzen van sociale woningen.  

− De heer Karel Van Bever, raadslid, legt uit dat er in alle 

bevolkingsgroepen en in elke cultuur mensen te vinden zijn die zich niet 

(altijd even goed) aan de regels houden. Discriminatie veroorzaakt volgens 

hem een kettingreactie: anderstaligen vinden geen werk omdat werkgevers 

niet geneigd zijn hen aan te nemen, ze vinden geen huizen of appartementen 

op de privémarkt omdat ze geen werk hebben en/of omdat verhuurders niet 

aan hen willen verhuren (op basis van eerdere ervaringen of omdat de 

buurtbewoners het niet toelaten) en dus moeten ze aankloppen bij sociale 

huisvestingsmaatschappijen. Bijgevolg worden de huizen of appartementen 

die die maatschappijen aanbieden meestal aan anderstaligen toegewezen en 

ontstaan er samenlevingsproblemen of voelen niet-anderstaligen zich 

gediscrimineerd. De praktijktesten kunnen hier een oplossing bieden omdat 

werkgevers en verhuurders als het ware verplicht worden om met elke 

sollicitant en kandidaat-huurder een gesprek aan te gaan. Iedereen moet de 

kans krijgen om zichzelf voor te stellen, om zich te tonen als beste 

kandidaat. De praktijktesten kunnen een manier zijn om van die negatieve 

ervaringen uit het verleden en vooroordelen af te komen.  

− Mevrouw Marleen Maenhout, raadslid, vraagt welk budget er vrijgemaakt 

wordt voor integratie. Het feit dat sollicitanten of kandidaat-huurders de 

taal niet machtig zijn, speelt ook een grote rol. Ze zijn bovendien vaak 

niet op de hoogte van onze gewoonten, onze regels, …  

− Hierop antwoordt het bestuur dat er al heel wat initiatieven op poten 

gezet zijn om anderstaligen te integreren: laagdrempelige Nederlandse les 

via de gemeenteschool, een maatschappelijk werker op school als 

brugfiguur, wijkwerking, een verwelkomingsmoment (ook voor niet 

anderstalige inwoners) multidisciplinaire gesprekken met en tussen het 

Agentschap Integratie, diverse middenveldorganisaties als Huis van het 

Nederlands, Samenlevingsopbouw, Leerpunt Gent en vertegenwoordigers van 



culturele gemeenschappen in de gemeente, … Suggesties voor andere 

initiatieven zijn altijd welkom.  

− Aansluitend wordt het voorstel van raadslid D’Haeseleer ter stemming 

voorgelegd. Met 3 ja-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, 

D'Haeseleer Guy) tegen 15 neen-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, 

Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, 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 4 onthoudingen (De Beule Jan, Dierickx Vincent, 

Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) wordt het voorstel verworpen.  

PUNT 11 - INFO OMTRENT CONCRETE MAATREGELEN DIE HET GEMEENTEBESTUUR ZAL NEMEN 

VOOR ZOWEL BURGERS ALS DE HANDEL IN ZELZATE NAAR AANLEIDING VAN DE 

CORONACRISIS (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

− De VLD-SD fractie wenst te weten van de betrokken schepenen en 

burgemeester welke ondersteunende maatregelen er concreet zullen worden 

genomen voor burgers en ondernemers, zowel voor het jaar 2020, als voor 

het jaar 2021, omdat de crisis volgend jaar, volgens vele experten, een 

nog grotere impact zal hebben op vlak van tewerkstelling, economie, horeca 

en het sociale leven. 

− De heer Kristof Stevelinck, raadslid, verwijst daarbij naar de 

gemeenteraadsbeslissing van 25 mei 2020 houdende de oprichting van een 

werkgroep die zich zal buigen over de relancemaatregelen. Hij vraagt of er 

al een datum bepaald is voor de eerste vergadering van die werkgroep en of 

er al initiatieven bekend zijn. 

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat de vergadering gepland 

is op 31 augustus 2020 en dat deze ’s avonds zal doorgaan. Een uitnodiging 

hiertoe volgt nog. Hij verduidelijkt dat het bestuur zo veel mogelijk 

maatregelen in dat overleg wil bespreken, maar dat voor sommige zaken 

(zoals de terrasuitbreiding) snel geschakeld moet worden, waardoor het 

college zelf beslissingen moet/kan nemen.  

− Mevrouw Isabel Dellaert, schepen, stelt dat het bestuur al een aantal 

maatregelen genomen heeft: specifiek voor de horeca door de inning van de 

terrastaks al voor een half jaar op te schorten. Het valt af te wachten of 

daaraan nog verder gevolg moet worden gegeven. Voor de burgers zijn de 

zorgtelefoon een boodschappendienst opgestart. Het bestuur heeft planen om 

van de “Zelzaatse Kadobon” tijdelijk een “Coronabon” te maken en om een 

bedrag bij te leggen bovenop de waarde van een cadeaubon. Dat voorstel zal 

tijdens de vergadering van 31 augustus 2020 worden besproken hoeveel de 

gemeente kan bijleggen, maar schepen Dellaert vraagt aan de gemeenteraad 

om vandaag hierover al een principebeslissing te nemen.  

− De heer Geert Asman, schepen, vindt dit een ideaal moment om de “Zelzaatse 

Kadobon” nog meer in te burgeren. De bon wordt al regelmatig gekocht (door 

inwoners maar ook bedrijven), maar kan nog een extra stimulans gebruiken. 

Er wordt ook onderzocht of de bon in de toekomst bijvoorbeeld ook digitaal 

kan aangeboden worden. 

− De heer Kristof Stevelinck, raadslid, vraagt of het bestuur al bepaald 

heeft welk bedrag ze voor deze initiatieven/ondersteuning kan of wil 

vrijmaken in de meerjarenplanning.  

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat de coronacrisis op 

heel wat verschillende vlakken een financiële impact heeft gehad op het 

gemeentelijk beleid. Die impact moeten we in kaart brengen. Gemeenten 

kunnen ook rekenen op subsidies van de hogere overheid, maar daaraan zijn 

strikte voorwaarden verbonden waarmee rekening moet worden gehouden. Het 

staat de gemeente ook niet vrij de subsidies naar eigen believen aan te 

wenden. We mogen dus niet over één nacht ijs gaan, niet nu al bedragen 

vastleggen, maar eerst verder nadenken over welke mogelijkheden tot 

ondersteuning er zijn en hoe die gefinancierd kunnen worden. Het is de 

bedoeling dat het Corona-relanceplan van Zelzate een goed en gedragen plan 



is waar alle partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad en elk 

individueel raadslid achterstaat.  

− Hierop vraagt de heer Brent Meuleman, burgemeester, principieel akkoord te 

geven over volgende voorstellen:  

1. De Zelzaatse Kadobon tijdelijk als “Coronabon” + de invulling ervan 
wordt besproken tijdens het overleg op 31 augustus 2020; 

2. Nagaan welke manieren / welke platformen er bestaan om de “Zelzaatse 
Kadobon” digitaal aan te bieden. 

− De voorzitter legt deze voorstellen ter stemming voor. De voorstellen 

worden met algemene stemmen aanvaard.  

PUNT 12 - SUBSIDIES NAAR AANLEIDING VAN CORONACRISIS VOOR VERENIGINGEN (OP 

VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

− De VLD-SD fractie heeft kennis genomen via de hogere overheid dat Zelzate 

158.740,34 euro zal ontvangen, waarvan het bedrag exclusief dient ter 

ondersteuning van de lokale verenigingen. De fractie vraagt: 

1. op welke manier de verenigingen aanspraak kunnen maken op deze som, 

2. hoe de subsidies verdeeld worden, 

3. wat de randvoorwaarden zullen zijn voor verenigingen om aanspraak te 
make op een subsidie, 

4. hoe dit gecommuniceerd zal worden naar alle verenigingen. 

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, vraagt om dit punt te behandelen 

tijdens het overleg op 31 augustus 2020.  

− De VLD-SD-fractie gaat hiermee akkoord.  

PUNT 13 - OPTREKKEN GRATIS DEEL VAN HET GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK NAAR 

JAARLIJKS 700 KG EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING BIJ HET GEBRUIK MAKEN VAN 

HET CONTAINERPARK (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

− De heer Jan De Beule, raadslid, stelt dat veel burgers de afgelopen tijd 

(lockdown n.a.v. coronacrisis) werkjes opgeknapt hebben die tot veel extra 

(bouw)afval hebben geleid. Daarnaast leidt het huidige systeem van 

registratie en reservatie tot het mijden of zelfs het niet kunnen 

gebruiken van het containerpark door bepaalde bevolkingsgroepen. Hierdoor 

stapelt het afval zich op, wat uiteindelijk kan leiden tot sluikstorten. 

De VLD-SD- fractie wenst voor dit probleem een dringende oplossing en 

oppert dat er, naast online inschrijvingen, ook een ander systeem moet 

worden aangeboden en dat dit ook wordt gecommuniceerd naar de bevolking. 

Daarnaast vraagt de fractie ook de stemming over het volgende voorstel: 

het optrekken van het gratis gedeelte afval per gezin naar 700 kg per 

jaar.  

− De heer Steven De Vuyst, schepen: 

1. Over het voorstel tot het optrekken van het gratis gedeelte afval per 
gezin naar 700 kg per jaar: Dit is geen goed idee. De gemeente wordt 

reeds geconfronteerd met heel wat gestegen kosten voor afvalverwerking. 

Daarnaast heeft het bestuur al voldoende inspanningen gedaan om ervoor 

te zorgen dat de inwoners niet op extra kosten worden gejaagd: de 

begroting van IDM voor de komende jaren betekent nl. een enorme 

bezwaring van de gemeentelijke begroting, toch heeft het bestuur 

beslist dat dit niet zal worden doorgerekend naar de inwoners. Het 

bestuur is ook niet ingegaan op het voorstel om de DIFTAR-tarieven voor 

het restafval te verhogen. Hetzelfde geldt voor het voorstel tot de 

verhoging van de ophaalfractie van grof vuil aan huis.  

2. Over het feit dat inwoners werkjes hebben opgeknapt en afval hebben 
opgespaard omdat de toegankelijkheid van het recyclagepark verminderd 

was: Dit klopt niet. Inwoners die doorheen het jaar vaak naar het 

recyclagepark gaan met kleine hoeveelheden, zijn nu minder vaak naar 



het recyclagepark getrokken maar met grotere hoeveelheden. Concreet uit 

de cijfers van Zelzate: eenzelfde volume aan afval is aangeboden. Idem 

voor sluikstorten. De meldingen voor sluikstorten zijn nagenoeg 

hetzelfde gebleven, uitgezonderd een kleine stijging op het moment dat 

het recyclagepark effectief gesloten is geweest. 

3. Over het systeem van reservatie en registratie: Het systeem is 
inderdaad niet voor iedereen toegankelijk, maar wie moeilijkheden 

ondervindt om online te reserveren kan bij de gemeentelijke 

milieudienst of de groene lijn van IDM terecht. Tijdens de laatste Raad 

van Bestuur van IDM kwam trouwens naar voor dat zowel het personeel als 

de gebruikers zeer tevreden zijn over de manier van werken via het 

afsprakensysteem. Het management van IDM ziet hier vooral dat 

personeelsbezitting beter ingezet kan worden in functie van het aantal 

reservaties. Bezoekers vinden vooral de minder lange wachttijden 

positief. Ook de parkwachters pleiten voor instandhouding van dit 

systeem want een meer gespreide toegang van bezoekers geeft hen ruimte 

tot betere controle op het sorteergedrag. 

- De heer Kristof Stevelinck, raadslid, verduidelijkt dat het niet zozeer 

de vraag van de fractie was om het afsprakensysteem op te heffen, maar 

eerder om een extra systeem te voorzien, waarbij bijvoorbeeld het 

recyclagepark één keer per week toegankelijk is zonder afspraak.  

- De heer Steven De Vuyst, schepen, antwoordt dat het inderdaad een 

mogelijkheid is om naar een gemengd systeem te evolueren. Het huidige 

systeem wordt opnieuw geëvalueerd in september.  

- Hierop wordt overgegaan tot stemming over het voorstel om het gratis 

gedeelte afval per gezin naar 700 kg per jaar op te trekken. Het 

voorstel wordt met 7 ja-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De 

Beule Jan, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, 

Stevelinck Kristof) tegen 14 ja-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, Van 

Weynsberghe Kurt) bij 1 onthouding (Laureys Rik) verworpen.  

De heer Kurt Van Weynsberghe verlaat de zitting. 

PUNT 14 - SNELHEIDSLIMIET IN DE ASSENEDESTEENWEG (OP VERZOEK VAN RAADSLID 

MARLEEN MAENHOUT)  

− De VLD-SD fractie ontving de laatste week veel klachten over 

autobestuurders die zich niet aan de snelheidslimieten houden in de 

Assenedesteenweg, voornamelijk uit het gedeelte liggende tussen de 2de 

Gidsenlaan en het kruispunt met de R4. De fractie wenst van de betrokken 

schepen te weten wat de toekomstplannen zijn op vlak van 

verkeersveiligheid voor deze straat en of er concrete stappen zullen 

worden genomen voor de veiligheid van de buurtbewoners. 

− De heer Luc Van Waesberghe, schepen, antwoordt dat die problematiek zich 

niet beperkt tot de Assenedesteenweg. Het bestuur is daarvan op de hoogte. 

Het stuk tussen de R4 en de Omer De Bruyckerstraat is reeds zone 30. Het 

is de bedoeling om over de volledige Assenedesteenweg een zone 30 in te 

voeren; dit is ook zo besproken in het kader van het Safe Charter. 

Snelheidsmetingen kunnen op korte termijn gebeuren door het plaatsen van 

een digitaal snelheidsbord. De metingen staan gepland in augustus, vlak 

voor de start van het nieuwe schooljaar. De schepen hoopt binnenkort ook 

nieuws te brengen over het realiseren van de 3D-zebrapaden. De gesprekken 

daarrond zijn volop aan de gang.  

− De heer Rik Laureys, raadslid, merkt op dat er ingevolge de invoering van 

een zone 30 de structuur van de weg zichtbaar moet aangepast worden; dit 

is wettelijk vastgelegd. De burgemeester bevestigd dit. Er moeten naast 

visuele ook infrastructurele aanpassingen moeten gebeuren, maar er moet 

onderzocht worden wat mogelijk is binnen het beschikbare budget.  



PUNT 15 – STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE ZELZATE ZUID (OP VERZOEK VAN RAADSLID 

MARLEEN MAENHOUT) 

− De VLD-SD fractie wenst te vernemen wat de huidige situatie is voor het 

project Zelzate-Zuid en welke concrete stappen er reeds vastliggen in de 

toekomst voor het realiseren van dit project.  

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, verwijst daarvoor naar het geplande 

infomoment op vrijdag 3 juli 2020 en vraagt de raadsleden aanwezig te 

zijn. De grote lijnen van het project worden dan bekend gemaakt.   

PUNT 16 - SIGNALISATIE AED-TOESTELLEN (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN 

MAENHOUT) 

− Op vraag van de VLD-SD fractie werd er in een vorige gemeenteraad beslist 

om signalisatie te plaatsen voor AED-toestellen. Wanneer zullen deze 

geplaatst worden?  

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat de signalisatie nog 

deze week zal aangebracht worden.  

PUNT 17 - SIGNALISATIE BEDRIJVEN IN DE KMO-ZONE TRIPHON (OP VERZOEK VAN 

RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

− Het is de fractie opgevallen dat in en rond de hogergenoemde KMO-zone 

bijna elke vorm van signalisatie ontbreekt voor de lokale ondernemers. Wij 

wensen van het bestuur te weten op welke manier dit probleem in de 

toekomst zal worden opgelost, zodat zowel leveranciers als klanten de 

bedrijven beter kunnen vinden en dus onnodig verkeer door en langs onze 

woonkern vermeden kan worden. 

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, bevestigt dat de bewegwijzering naar 

het Triphonpark ontbreekt. Het bestuur zal prijzen opvragen en ervoor 

zorgen dat er signalisatie komt.  

PUNT 18 – SCHUTTERSTOREN (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

− De schutterstoren in de woonkern is in sterk verval gekomen. De VLD-SD 

fractie wenst van de betrokken schepen te horen wat de toekomstplannen 

zijn voor dit stukje onroerend erfgoed in de gemeente. 

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, deelt de bezorgdheid van de fractie. 

Hij verwijst naar een brief die hij geschreven heeft naar de eigenaar van 

de schutterstoren naar aanleiding van de storm die er geweest is in het 

voorjaar. Hierop heeft de eigenaar toestemming gevraagd om de toren te 

slopen. Rekening houdend met de erfgoedwaarde of beter, emotionele waarde, 

heeft het college een principebeslissing voor het behoud van de toren 

genomen met de vraag hem te herstellen in oorspronkelijke staat. Uit het 

verslag van de eigenaar dat ons daarop heeft bereikt valt af te leiden dat 

alles aan de toren (buitenschrijnwerk, constructie, …) vernieuwd dient te 

worden wat een zeer grote kost met zich meebrengt, zonder dat de toren een 

nieuwe functie toegewezen krijgt. De eigenaar is niet bereid die kosten te 

maken, waarvoor we begrip hebben, maar dan primeert voor ons als bestuur 

de veiligheid. We kunnen het ons niet veroorloven dat daar vandaag of 

morgen een ongeluk gebeurt. Daarop is dan de definitieve sloopaanvraag 

ingediend door de eigenaar; die zal behandeld worden in het college van 

3 juli 2020.  

− Mevrouw Marleen Maenhout, raadslid, oppert dat het ondertussen een 

onveilige situatie blijft. De burgemeester antwoordt dat de toestand 

stabiel is. De perimeter is met akkoord van de veiligheidsdiensten 

vrijgegeven.  

PUNT 19 - WERKEN R4 EN E34 (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

− De VLD-SD fractie wenst te weten van de betrokken schepen wanneer de 

werkzaamheden aan de R4 Oost starten, welke delen eerst worden behandeld, 

hoe het verkeer zal worden omgeleid en op welke manier de buurtbewoners 



grenzend aan de werken en buurtbewoners waar de omleidingen zullen 

plaatsvinden, zullen worden ingelicht. Na eerdere vraagstelling op de 

gemeenteraad omtrent de afsluiting van het kruispunt aan de Stoepestraat 

kon men toen nog geen antwoord geven op de stand van zaken van de geplande 

ontsluitingsweg.  

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, zegt dat er zowel voor het dossier 

Stoepe als het dossier R4 nog geen verder nieuws gegeven kan worden om de 

eenvoudige reden dat het bestuur in beide dossiers nog geen goedkeuring 

heeft gegeven. In de dossiers zitten nog teveel angels en onduidelijkheden 

die we als bestuur eerst uitgeklaard wensen te zien. 

− Mevrouw Debbie De Vleesschauwer, raadslid, legt uit dat ze, samen met 

andere buurtbewoners, het initiatief heeft genomen om de vragen en 

bezorgdheden van buurtbewoners te bundelen en ondertussen is er ook 

gestart met een aantal bevragingen. De resultaten daarvan zullen aan de 

raad bekend gemaakt worden wanneer beschikbaar.  

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, draagt dit initiatief een warm hart 

toe en stelt dat de buurtbewoners in dit project altijd een partner zullen 

vinden in het bestuur. Hij steunt burgerparticipatie in dergelijke 

dossiers want het bestuur kent de verzuchtingen van de wijk graag, maar 

hij oppert dat het belangrijk is dat de grote lijnen van dit project in 

alle sereniteit kunnen uitgezet worden.  

PUNT 21: STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE HET PLAATSEN VAN MOBIELE ZORGUNITS (OP 

VERZOEK VAN RAADSLID FILIP BRUGGHEMAN) 

− Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 maart 2020 werd beloofd de 

reglementering rond mobiele zorgunits te raadplegen. Wat is hiervan het 

resultaat en wat is het standpunt van de gemeente rond het plaatsen van 

mobiele zorgunits? 

− De heer Luc Van Waesberghe, schepen, antwoordt dat er gewerkt wordt aan 

die reglementering rond mobiele zorgunits maar is nog niet volledig omdat 

de GECORO in deze geraadpleegd dient te worden en die is gezien de huidige 

omstandigheden nog niet kunnen samenkomen; er wordt een stand van zaken 

verwacht tegen de gemeenteraad van september. 

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt dat het plaatsen van een 

zorgunit geen evidentie is; het gaat om een extra gebouw dat vaak jaren 

blijft staan waar ook nutsvoorzieningen voor nodig zijn; waar eventueel 

een huisnummer aan moet toegekend worden. Bovendien zijn er nog geen 

concrete aanvragen geweest, het is dus geen acuut probleem en dat geeft 

extra tijd om alle aspecten hierrond te onderzoeken en inderdaad de GECORO 

hierin te kennen.  

− De heer Filip Bruggheman, raadslid, begrijpt dat het inderdaad geen 

eenvoudige materie is maar oppert dat de mogelijkheid tot het plaatsen van 

zo’n zorgunit bij veel inwoners speelt. Hij verwijst naar een document dat 

hij gevonden heeft rond mobiele zorgunits en stelt dat daar heel nuttige 

informatie in staat. 

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, vraagt om dat document aan het 

bestuur te bezorgen.  

PUNT 22: DIEFSTAL OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS (OP VERZOEK VAN RAADSLID 

FILIP BRUGGHEMAN) 

− Er worden nog steeds zaken gestolen op de gemeentelijke begraafplaats, dit 

tot frustratie van de mensen die moeten vaststellen dat er zaken 

verdwijnen op het graf van hun dierbaren. Raadslid Bruggheman vraagt welke 

acties het bestuur zal nemen om de eigendommen van inwoners te beschermen. 

Hij stelt voor om 2 camera’s te plaatsen en vraagt hierover de stemming. 

− De heer Geert Asman, schepen, bevestigt dat diefstallen op het kerkhof 

mensen (emotioneel) hard raken en dat dit een probleem is waarvoor zeker 

een oplossing moet worden gevonden. Er moet onderzocht worden wat hier de 



oorzaak is, wie de diefstallen pleegt. Camera’s kunnen zinvol zijn om 

vandalisme aan te pakken, maar dan moeten ze doordacht geplaatst worden. 

De voorkeur gaat uit naar een mobiele camera, niet een vaste camera want 

die kosten de gemeente heel veel geld. Er wordt onderzocht of de politie 

de camera’s die nu door IDM ingezet worden in het kader van sluikstorten 

kan ontlenen om in te zetten op de gemeentelijke begraafplaats. 

− De heer Filip Bruggheman, raadslid, blijft voorstander van twee vaste 

camera’s en vraagt daar de stemming over. 

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, zegt dat raadslid Bruggheman het 

bestuur zo dwingt om dat voorstel af te keuren ondanks het feit dat het 

bestuur zelf aangeeft een camera te willen plaatsen. Hij dient daarom 

volgend amendement in: Er wordt één mobiele camera ingeschakeld op de 

gemeentelijke begraafplaats teneinde de diefstallen daar te verhelpen. Die 

kan ingezet worden waar nodig. 

− De heer Kristof Stevelinck, raadslid, vraagt of een mobiele camera 

verdoken opgesteld wordt. 

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, gaat ervan uit dat, als die 

mogelijkheid er is, de camera verdoken wordt opgesteld. Indien dit niet 

zou kunnen, is er nog geen probleem want een vaste camera is ook 

zichtbaar.  

− De heer Filip Bruggheman, raadslid, vraagt wie de mobiele camera gaat 

plaatsen en verzetten, hoe vaak die verplaatst zal worden, …  

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, oppert dat het bestuur de intentie 

heeft een mobiele camera te plaatsen op het kerkhof en dat het dan ook 

niet zal nalaten om te onderzoeken hoe, waar en onder welke voorwaarden 

die camera daar geplaatst kan worden.  

− De voorzitter legt het amendement van het bestuur om een mobiele camera te 

plaatsen op een nog nader te bepalen plaats op de gemeentelijke 

begraafplaats voor ter stemming. Het amendement wordt met 19 ja-stemmen 

(Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De 

Vuyst Steven, 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) bij 2 

onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip) aanvaard. Het eigenlijke 

agendapunt is zonder voorwerp. 

PUNT 23: HERVORMING GROTE MARKT (OP VERZOEK VAN RAADSLID FILIP BRUGGHEMAN) 

− Tijdens de vorige gemeenteraad ging een meerderheid van de raadsleden 

akkoord met een totaalproject/oplossing rond de hervorming van de Grote 

Markt, in het bijzonder voor de zelfstandigen. Het bestuur deed hiervoor 

een rondgang bij de zelfstandigen en veranderde de verkeerssituatie. Een 

onrechtmatige beslissing, zegt raadslid Bruggheman, omdat elke beslissing 

met impact op het verkeer voorbehouden is aan de gemeenteraad. De 

zelfstandigen buiten de kern van de gemeente werden trouwens bij deze 

rondgang vergeten. Raadslid Bruggheman wenst de stemming over de 

goedkeuring van een gelijke behandeling van alle zelfstandigen in Zelzate 

en vraagt bovendien om een herschikking van de Polderstraat t.h.v. het 

restaurant La Calabria, zodat ook daar bv. een terras kan geplaatst 

worden. 

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, over  

1. Totstandkoming terrasuitbreiding in de gemeente: alle maatregelen die 
daar zijn genomen vallen onder een tijdelijk politiereglement en/of 

besluit van de burgemeester en zijn dus genomen conform de wetgeving. 

Het bestuur heeft aan de betrokken diensten gevraagd waarom er geen 

terrasuitbreiding werd voorzien aan restaurant La Calabria en daaruit 

blijkt dat die zaak helaas over het hoofd werd gezien. Dit zal 

rechtgezet worden. De burgemeester verduidelijkt dat de 



terrasuitbreiding er gekomen is in samenspraak met de betrokken 

gemeentelijke diensten, met de zelfstandigen, met de 

veiligheidsdiensten en dat dit alles op een zeer constructieve manier 

is gebeurd en is er bijgestuurd waar nodig.  

2. Parkeren in de Polderstraat t.h.v. restaurant La Calabria: te 
behandelen in het veiligheidsoverleg.  

− De heer Kristof Stevelinck, raadslid, vraagt er of nog een evaluatiemoment 

gepland is over de terrasuitbreiding. Hij vindt de terrasuitbreiding een 

goede zaak, maar maakt zich toch zorgen of het feit dat sommige terrassen 

op de laad – en loszone staan. Het wordt moeilijk voor sommige 

vrachtwagens om te passeren (uitstekende parasols) en te parkeren maar ook 

voor de mensen die zich op dat ogenblik op de terrassen bevinden is er 

gevaar.  

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, vindt een plenair overleg hierover 

met alle zelfstandigen niet nodig, want de situatie is voor alle 

zelfstandigen anders. Wel kan er vanuit de adviesraad economie (één op 

één) een evaluatie gebeuren. Mevrouw Isabel Dellaert, schepen, bevestigt 

dit. 

PUNT 24: MAATREGELEN TEGEN HOGE SNELHEDEN IN DE KONING ALBERTLAAN, 

DENDERDREVE, KONINGIN ASTRIDLAAN EN TUNNELLAAN (OP VERZOEK VAN RAADSLID FILIP 

BRUGGHEMAN) 

− De heer Filip Bruggheman, raadslid, wenst maatregelen tegen (te) hoge 

snelheden in voornoemde straten ingevoerd te zien en vraagt hierover het 

standpunt van het bestuur. 

− De heer Brent Meuleman, burgemeester, bevestigt het probleem en stelt dat 

dit onderwerp is van het volgende veiligheidsoverleg. In voornoemde 

straten zal een mobiel snelheidsbord (via beurtrolsysteem) geplaatst 

worden en aan de lokale politie zal gevraagd worden op te treden en te 

verbaliseren. 

De raad wordt geschorst. 

De heren Jan De Beule en Kurt Van Weynsberghe, raadsleden, verlaten de 

zitting. 

De raad wordt heropend.  

PUNT II GEHEIME ZITTING 

PUNT 01 – BENOEMING VAN BIJKOMEND LID VAN DE GEMEENTELIJKE COMMISSIE  

PUNT 02 – WIJZIGING SAMENSTELLING ADVIESRAAD DIERENWELZIJN  

PUNT 03 – AANKOOP WONING SINT-STEVENSTRAAT 24 D 

PUNT 04 – GOEDKEURING DADINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE ZELZATE EN DE 

ALGEMEEN DIRECTEUR 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

Dagtekening als boven, 

De wnd. algemeen directeur   De voorzitter 

Christine Coone  Dirk Goemaere  

 

 

 


