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

PUNT I OPENBARE ZITTING 

In uitvoering van het burgemeestersbesluit van 20 november 2020 wordt de 

vergadering van de gemeenteraad van heden via een videoconferentie gehouden. 

De vergadering is via livestream (een link op de gemeentelijke webstek) te 

volgen voor pers en publiek, zodat de openbaarheid ervan verzekerd is.  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter, roept de namen van de raadsleden 

alfabetisch af. Alle raadsleden zijn aanwezig. De raad kan rechtsgeldig 

vergaderen. De voorzitter opent de vergadering om 19:04 uur. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, vraagt het woord. De burgemeester werd 

in kennis gesteld van het overlijden van de schoonvader van raadslid Kristof 

Stevelinck en wenst namens het schepencollege en bij uitbreiding de 

voltallige gemeenteraad medeleven te betuigen. Het overlijdensbericht zal 

bezorgd worden aan de collega’s.  

De heer Kristof Stevelinck, raadslid, bedankt de collega’s voor dit blijken 

van medeleven.  

PUNT 01 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 27 OKTOBER 

2020 HOUDENDE TIJDELIJKE MAATREGEL MET BETREKKING TOT HET NEMEN VAN 

BIJKOMENDE MAATREGELEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE 

BEPERKEN 

DE RAAD: 

- Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikels 133, 134 en 135; 

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

- Gelet op de bevoegdheden van de Nieuwe Gemeentewet, artikel 135 §2, onder 
meer ‘het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met 

name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 

openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen’ en ‘het nemen van de 

nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van 

alle vormen van openbare overlast’; 

- Gelet op de bevoegdheden van de burgemeester voor de bestuurlijke politie op 
het grondgebied van de gemeente en voor dringende politievorderingen; 

- Gelet op de diverse maatregelen die door de regering en de nationale 

veiligheidsraad werden afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus zo 

veel als mogelijk af te remmen en in te perken; 

- Gelet op het ministerieel besluit d.d. 23 oktober 2020 houdende wijziging 
van het ministerieel besluit d.d. 18 oktober 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 

- Overwegende dat de Corona-pandemie, na een eerste golf in het voorjaar, 
momenteel een tweede golf kent; 

  



- Overwegende dat er zich zeer specifiek in België de afgelopen dagen 

verschillende nieuwe lokale uitbraken hebben voorgedaan, dat het 

reproductieaantal in België intussen rond 1,5 bedraagt, hetgeen voor gevolg 

heeft dat het aantal besmettingen exponentieel stijgt; dat de stijging van 

het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal 

overlijdens trouwens concreet blijkt uit de dagelijkse cijfers die worden 

bekend gemaakt via Sciensano; 

- Overwegende dat er in Zelzate de laatste 14 dagen maar liefst 93 positief 
geteste personen vastgesteld werden (cijfers Sciensano), hetgeen resulteert 

in 721 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners voor de voorbije 2 weken; 

- Overwegende dat de wetenschappers en experten bijna unisono verklaren dat de 
federale nieuw afgekondigde maatregelen niet zullen volstaan om een verdere 

verspreiding van het virus tegen te gaan; 

- Overwegende dat de Vlaamse Regering zich vanavond d.d. 27 oktober 2020 zal 
buigen over eventueel strengere maatregelen, maar dat elke dag een gewonnen 

dag is; 

- Overwegende dat het een belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid is om 
lokale uitbraken onder controle te krijgen en te houden, maar ook om verdere 

lokale uitbraken tegen te gaan; 

- Overwegende dat het volgens voornoemd ministerieel besluit mogelijk is dat 
de lokale overheden aanvullende maatregelen nemen voor hun grondgebied; dat 

de Nationale Veiligheidsraad op 18 oktober 2020 heeft beslist om de 

burgemeesters expliciet te belasten met een nauwgezette controle van de 

naleving van de maatregelen op hun grondgebied waarbij een onderscheid wordt 

gemaakt tussen preventie en reactieve maatregelen; dat de burgemeester 

preventieve maatregelen kan nemen nadat hij overleg heeft gepleegd met de 

bevoegde provinciegouverneur; 

- Overwegende dat in de voorbije weken een aantal aanvragen werden ingediend 
voor het organiseren van evenementen in Zelzate die een vermenging 

veroorzaken van mensen uit verschillende bubbels waardoor het risico op 

besmettingen heel groot wordt; 

- Overwegende dat het risico op verspreiding van het virus op evenementen 

onaanvaardbaar en onverantwoord groot is en dat de algemene basismaatregelen 

(dragen mondmaskers, respecteren social distancing, hygiëne, opsplitsen in 

bubbels, registratie, enz), voor zover deze op het terrein waar de 

evenementen doorgaan, en spijts goede bedoelingen van de organisatoren, al 

strikt toegepast kunnen worden, in deze omstandigheden naar oordeel van het 

lokaal bestuur Zelzate, bij nader inzicht en gebaseerd op voortschrijdend 

inzicht, niet volstaan en zeker niet afdoende en op een ernstige wijze kunnen 

gecontroleerd/gehandhaafd worden;  

- Overwegende dat bovendien het onvermijdelijk en zelfs gematigd verbruik van 

alcohol op evenementen en de beoogde ‘ambiance’, volgens de inschatting van 

de gemeente gebaseerd op eerdere ervaringen met evenementen binnen en buiten 

Zelzate, niet bijdragen tot het respecteren van de algemene en eventuele 

bijzondere voorwaarden waardoor een ernstig verzwaarde verantwoordelijkheid, 

opdracht en logistieke inspanning wordt verwacht en gelegd bij het lokaal 

bestuur en de lokale politionele diensten; 

- Overwegende dat het lokaal bestuur en de bevoegde politiezone noch logistiek 

(vb. nadarhekkens), noch politioneel, de vereiste capaciteit aanwezig en 

beschikbaar hebben om onder de gegeven omstandigheden evenementen in goede 

banen te leiden om de toepassing van de levensbelangrijke nationale en lokale 

Covid-19-maatregelen op te volgen en te doen naleven; dat andere lokale 

besturen kampen met gelijkaardige logistieke capaciteitsproblemen; 

- Overwegende dat dan ook geen enkele zekerheid kan worden geboden dat 

evenementen – hoe kleinschalig ook - veilig kunnen plaatsvinden met respect 

voor de levensbelangrijke Covid-19-maatregelen; 

- Overwegende dat onderliggende beslissing voor het lokaal bestuur en de 

burgemeester van Zelzate de resultante is van de in deze beslissing 



geformuleerde en beschreven, moeilijke en delicate afweging van 

onderscheiden belangen, wetenschappelijke opinies en berichten, inzichten 

en voorspellingen, inschattingen en eigen overwegingen; 

- Gelet op de digitale zitting van het college van burgemeester en schepenen 

d.d. 26 oktober 2020 waar een minutieuze afweging is gebeurd van voor- en 

nadelen van aanvullende lokale maatregelen; 

- Overwegende dat het voorzorgs- en voorzichtigheidsprincipe als algemeen 

mantra ten allen tijde dient te primeren en van goed bestuur getuigt; 

- Overwegende dat ook moet in acht genomen worden dat het personeel van de 

medische sector en de WZC’s nog niet bekomen is van de eerste golf van 

besmettingen, en dat alles in het werk moet worden gesteld om het aantal 

besmettingen en de mate van het mogelijke te beperken; 

- Overwegende dat, alle argumenten, besprekingen en overleg met bevoegde 

instanties en de provinciegouverneur in acht genomen, moet worden geoordeeld 

dat de volksgezondheid en het algemeen belang moet primeren en het aangewezen 

lijkt om tijdelijk geen (nieuwe) vergunningen meer te verlenen voor interne 

en externe evenementen, voorlopig voor een termijn die eindigt op 30 november 

2020; 

- Overwegende dat de gemeentelijke zalen veelvuldig gebruikt worden voor 

organisatie van evenementen, zodat logischerwijze ook alle gemeentelijke 

zalen zullen worden gesloten, voorlopig voor een termijn die eindigt op 

30 november 2020; 

- Overwegende dat de gemeentelijke zalen wel nog mogen gebruikt worden voor 

activiteiten in het kader van de volksgezondheid, of voor medische of 

praktische activiteiten in het kader van het Covid-19 virus; 

- Overwegende dat het sportcomplex (sporthal en zwembad) Eurohal ook verstaan 

wordt onder gemeentelijke zaal, en bijgevolg ook wordt gesloten; dit om de 

verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken; dat de sporthal en 

zwembad zullen sluiten vanaf 29 oktober 2020 opdat deze sluiting praktisch 

kan georganiseerd en gecommuniceerd worden; 

- Overwegende dat het herfstsportkamp voor kinderen jonger dan 12 jaar wel zal 

doorgaan; 

- Overwegende dat de bibliotheek wel open zal blijven om de basiswerking van 

de bibliotheek te garanderen; 

- Overwegende dat de viering op 11 november (einde WO I) ook kan aanzien worden 

als evenement waaraan meerdere personen deelnemen; 

- Overwegende dat deze herdenking niettemin een belangrijk moment is dat niet 

mag vergeten worden; 

- Overwegende dat daarom de mogelijkheid zal worden gecreëerd om op 11 november 

het einde van de eerste wereldoorlog op individuele manier te herdenken; 

- Overwegende dat er op sociale media vaak meldingen gemaakt worden over 

samenscholingen van jongeren op openbare plaatsen; dat de bevolking dit 

meldt op sociale media, maar hiervoor niet naar de politie belt; 

- Overwegende dat de jeugdambtenaar en de jeugdopbouwwerker worden gevraagd 

om sensibiliserend op te treden naar de jongeren toe om hen zodoende te 

wijzen op de coronamaatregelen; 

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 27 oktober 2020 houdende 

tijdelijke maatregel met betrekking tot het nemen van bijkomende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

- Overwegende dat de gemeenteraad voormeld besluit van de burgemeester dient 
te bekrachtigen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 



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

van 27 oktober 2020 houdende tijdelijke maatregel met betrekking tot het nemen 

van bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken. 

PUNT 02 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 29 OKTOBER 

2020 HOUDENDE TIJDELIJKE MAATREGEL MET BETREKKING TOT HET INVOEREN VAN EEN 

MONDMASKERVERPLICHTING IN DE ZONE VAN HET BUSPLEIN OM DE VERSPREIDING VAN HET 

CORONAVIRUS COVID-19 TE BEPERKEN 

DE RAAD: 

- Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikels 133, 134 en 135; 

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

- Gelet op de bevoegdheden van de Nieuwe Gemeentewet, artikel 135 §2, onder 

meer ‘het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met 

name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 

openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen’ en ‘het nemen van de 

nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van 

alle vormen van openbare overlast’; 

- Gelet op de bevoegdheden van de burgemeester voor de bestuurlijke politie 

op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politievorderingen; 

- Gelet op de diverse maatregelen die door de regering en de nationale 

veiligheidsraad werden afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus 

zo veel als mogelijk af te remmen en in te perken; 

- Gelet op het ministerieel besluit d.d. 23 oktober 2020 houdende wijziging 

van het ministerieel besluit d.d. 18 oktober 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 

- Overwegende dat de Corona-pandemie, na een eerste golf in het voorjaar, 

momenteel een tweede golf kent; 

- Overwegende dat er zich zeer specifiek in België de afgelopen dagen 

verschillende nieuwe lokale uitbraken hebben voorgedaan, dat het 

reproductieaantal in België intussen rond 1,5 bedraagt, hetgeen voor gevolg 

heeft dat het aantal besmettingen exponentieel stijgt; dat de stijging van 

het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal 

overlijdens trouwens concreet blijkt uit de dagelijkse cijfers die worden 

bekend gemaakt via Sciensano; 

- Overwegende dat er in Zelzate de laatste 14 dagen maar liefst 96 positief 

geteste personen vastgesteld werden (cijfers Sciensano), hetgeen resulteert 

in 744 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners voor de voorbije 2 weken; 

- Overwegende dat de wetenschappers en experten bijna unisono verklaren dat 

de federale nieuw afgekondigde maatregelen niet zullen volstaan om een 

verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; 

- Overwegende dat het een belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid is om 

lokale uitbraken onder controle te krijgen en te houden, maar ook om verdere 

lokale uitbraken tegen te gaan; 

- Overwegende dat het voorzorgs- en voorzichtigheidsprincipe als algemeen 

mantra ten allen tijde dient te primeren en van goed bestuur getuigt; 

- Overwegende dat ook moet in acht genomen worden dat het personeel van de 

medische sector en de WZC’s nog niet bekomen is van de eerste golf van 

besmettingen, en dat alles in het werk moet worden gesteld om het aantal 

besmettingen en de mate van het mogelijke te beperken; 

- Overwegende dat het volgens voornoemd ministerieel besluit mogelijk is dat 

de lokale overheden aanvullende maatregelen nemen voor hun grondgebied; dat 

de Nationale Veiligheidsraad op 18 oktober 2020 heeft beslist om de 

burgemeesters expliciet te belasten met een nauwgezette controle van de 

naleving van de maatregelen op hun grondgebied waarbij een onderscheid wordt 

gemaakt tussen preventie en reactieve maatregelen; dat de burgemeester 



preventieve maatregelen kan nemen nadat hij overleg heeft gepleegd met de 

bevoegde provinciegouverneur; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, 

waar in artikel 22 stelt dat eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht 

is om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief 

in stof, vanaf het betreden van het perron of een halte, in de bus; dat  

wanneer het dragen van een masker of van een alternatief in stof niet 

mogelijk is omwille van medische redenen, een gelaatsscherm mag worden 

gebruikt; 

- Overwegende dat de federale maatregelen voorzien in een aanbeveling aan de 

bevolking tot het dragen van een mondneusmasker of elk ander alternatief in 

stof voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen 

worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;  

- Overwegende dat de zone van en rond het busplein te Zelzate een drukke 

locatie is waar social distancing niet steeds kan nageleefd worden of niet 

nageleefd wordt; 

- Overwegende dat de regel tot het dragen van een mondmasker of elk ander 

alternatief in stof vanaf het betreden van het perron of een halte voor 

interpretatie vatbaar is; dat het invoeren van de verplichting die stelt dat 

iedereen die ouder dan twaalf jaar is en zich op het busplein (= de directe 

zone rond de perrons en het dienstgebouw) bevindt altijd een mondmasker moet 

dragen duidelijkheid zal scheppen; 

- Overwegende dat onderliggende beslissing voor het lokaal bestuur en de 

burgemeester van Zelzate de resultante is van de in deze beslissing 

geformuleerde en beschreven, moeilijke en delicate afweging van 

onderscheiden belangen, wetenschappelijke opinies en berichten, inzichten 

en voorspellingen, inschattingen en eigen overwegingen; 

- Overwegende dat, alle argumenten, besprekingen en overleg met bevoegde 

instanties en de provinciegouverneur in acht genomen, moet worden geoordeeld 

dat de volksgezondheid en het algemeen belang moet primeren en het aangewezen 

lijkt om in de zone van het busplein te Zelzate (zone tussen Oostkade en 

Westkade) een verplichting op te leggen voor elke burger ouder dan 12 jaar 

tot het dragen van een mondneusmasker of enig ander alternatief in stof; 

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 29 oktober 2020 houdende 

tijdelijke maatregel met betrekking tot het invoeren van een 

mondmaskerverplichting in de zone van het busplein om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken; 

- Overwegende dat de gemeenteraad voormeld besluit van de burgemeester dient 
te bekrachtigen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

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

van 29 oktober 2020 houdende tijdelijke maatregel met betrekking tot het 

invoeren van een mondmaskerverplichting in de zone van het busplein om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.  

PUNT 03 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 20 NOVEMBER 

2020 HOUDENDE DIGITALE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 30 NOVEMBER 2020 VIA VIDEOCONFERENTIE  

DE RAAD: 

- Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikels 134, §1 en 135; 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

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

Europa en België; 



- Gelet op de diverse maatregelen die door de regering en de nationale 

veiligheidsraad werden afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus 

zo veel als mogelijk af te remmen en in te perken; 

- Gelet op het ministerieel besluit d.d. 23 oktober 2020 houdende wijziging 

van het ministerieel besluit d.d. 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken; 

- 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 het besluit 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 het besluit van de burgemeester van 16 april 2020 houdende de 

organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 

via e-mailprocedure;  

- Gelet op het besluit 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 het besluit van de burgemeester van 18 juni 2020 houdende de 

beslissing tot organisatie van een fysieke vergadering van de gemeenteraad 

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

deuren; 

- Overwegende dat Agentschap Binnenlands Bestuur in eerdere richtlijnen 

betreffende vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de 

coronacrisis aangaf dat gemeenteraden en raden voor maatschappelijk 

welzijn in de regel vanaf september terug fysiek moeten doorgaan en dat de 

fysieke vergaderingen tevens toegankelijk moeten zijn voor pers en publiek 

opdat de openbaarheid van de vergaderingen gegarandeerd wordt;  

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 15 september 2020 houdende 

fysieke vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn op 29 september 2020 achter gesloten deuren, niet in besloten 

zitting;  

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 16 oktober 2020 houdende 

fysieke vergadering van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 

welzijn op 26 oktober 2020 achter gesloten deuren, niet in besloten 

zitting;  

- Overwegende dat de Corona-pandemie, na een eerste golf in het voorjaar, ook 

een tweede golf kent waarbij er zich zeer specifiek in België verschillende 

nieuwe lokale uitbraken hebben voorgedaan; 

- Gelet op de geüpdatete richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur 

betreffende vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis 

d.d. 19 oktober 2020 die stellen dat het fysiek vergaderen als uitgangspunt 

omwille van de tweede Corona-golf niet langer aan te houden is; 

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 23 oktober 2020 houdende 

digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn op 26 oktober 2020 via videoconferentie en intrekken besluit van 16 

oktober 2020; 

- Overwegende dat de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur 

betreffende vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis 

d.d. 19 oktober 2020 momenteel nog steeds gelden; 



- Overwegende dat het tot de lokale autonomie behoort om te beslissen over de 

wijze van vergaderen; dat indien een lokaal of provinciaal bestuursorgaan 

kiest om digitaal te vergaderen, er drie voorwaarden zijn: 

1. De wijze van vergaderen (digitaal) en de motivering 
(gezondheidssituatie) wordt vastgelegd in een burgemeestersbesluit 

(politieverordening) op grond van artikels 134, §1 en 135 van de Nieuwe 

Gemeentewet. 

2. De digitale gemeenteraad moet openbaar te volgen zijn via een 
audiovisuele livestream. Een audiostream volstaat niet om aan de 

openbaarheid te voldoen. De webtoepassing van de gemeente communiceert 

hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen via de livestream. 

3. De procedure voor geheime stemming moet aan de noodzakelijke 
democratische voorwaarden voldoen. 

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 20 november 2020 houdende 

digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn op 30 november 2020 via videoconferentie  

- Overwegende dat de gemeenteraad voormeld besluit van de burgemeester dient 
te bekrachtigen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

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

van 18 november 2020 houdende digitale vergadering van de gemeenteraad en de 

raad voor maatschappelijk welzijn op 30 november 2020 via videoconferentie. 

PUNT 04 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE ZITTING VAN 26 OKTOBER 

2020  

DE RAAD: 

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

− Overwegende dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de 

verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld;  

− Overwegende dat, behalve in spoedeisende gevallen, de notulen van de 

vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering 

ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 

− Overwegende dat elk gemeenteraadslid het recht heeft om tijdens de 

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

vorige vergadering; dat als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 

aangenomen, de notulen in die zin aangepast worden; 

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

de vorige vergadering de notulen als goedgekeurd worden beschouwd. 

BESLUIT:  

In geheime zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de 

openbare zitting van 26 oktober 2020 waardoor deze als goedgekeurd worden 

beschouwd.  

PUNT 05 - AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTE EN OCMW ZELZATE - 

GOEDKEURING EN VASTSTELLING 

DE RAAD: 

− Gelet op de vraag van raadslid Frank Bruggeman om dit punt uit te stellen 

naar de gemeenteraad van 14 december 2020 omdat hij heeft vernomen dat 

een vakbond een aantal opmerkingen heeft geformuleerd over de aanpassing 

van de rechtspositieregeling; 

  



− Gelet op het verzoek van de heer Brent Meuleman, burgemeester, aan de 

gemeenteraad om op de vraag van raadslid Frank Bruggeman in te gaan en 

hierover te stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De behandeling van dit punt wordt op de gemeenteraad van 

14 december 2020 geagendeerd. 

PUNT 06 - GOEDKEUREN VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VZW ZORGRAAD OOST-

MEETJESLAND IN HET KADER VAN HUN OPDRACHT TIJDENS DE COVID-19 CRISIS 

DE RAAD:  

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17 mei 2019 tot 

erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding 

van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de 

eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de 

eerstelijnszorgaanbieders; 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Zelzate van 28 december 2017 

betreffende vorming eerstelijnszone Oost-Meetjesland; 

- Gelet op het besluit van de OCMW-raad van Zelzate van 20 december 2017 

betreffende Vormen van een eerstelijnszone Oost-Meetjesland en 

ondertekenen van de engagementsverklaring; 

- Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 

november 2019 betreffende goedkeuring van de statuten en het beleidsplan 

van de Zorgraad Oost-Meetjesland vzw in oprichting; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 26 juni 2020 tot 

toekenning van een subsidie aan de zorgraden in het kader van de 

bestrijding van de Covid-19-pandemie; 

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

14 augustus 2020 betreffende bestrijding coronavirus – lokaal 

contactonderzoek waarbij gekozen werd voor scenario 2; 

- Gelet op de brief d.d. 8 oktober 2020 van Zorgraad Oost-Meetjesland 

betreffende toelichting over de werking en de opdrachten van de Zorgraden; 

- Gelet op het draaiboek opgesteld door Zorgraad Oost-Meetjesland voor de 

opvolging van positief geteste kwetsbare personen; 

- Gelet op de procedure rond lokale uitbraken, opgesteld door Zorgraad 

Meetjesland; 

- Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgraad Oost-

Meetjesland en gemeente Zelzate met het oog op het ontvangen van subsidies 

in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van 

een subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter 

bestrijding van de Covid- l9-pandemie te versterken; 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 

13 november 2020 betreffende principiële goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst met vzw Zorgraad Oost-Meetjesland in het kader 

van hun opdracht tijdens de Covid-19 crisis; 

- Overwegende dat aan de deelnemende gemeenten van Zorgraad Oost-Meetjesland 

gevraagd wordt om deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen; 

- Overwegende dat deze overeenkomst wordt afgesloten om tegemoet te komen 

aan de verplichting uit het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning 

van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter 

bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken; dat artikel 2 van dit 

besluit stelt dat in de schoot van de zorgraden een pool van huisbezoekers 

moet opgericht worden waarmee de 3 rollen of taken kunnen uitgevoerd 

worden: 



o COVID-coaching: het voorbereiden van de burger op een contact vanuit 
het (centrale) callcenter evenals het ondersteunen van de burger in 

zelfisolatie, 

o complexe contactopsporing: het inventariseren van de verschillende 
contacten van een indexpatiënt in een complexe situatie (bv. evenement, 

horeca), 

o bronopsporing: het leggen van verbanden waardoor ogenschijnlijk ad 
random besmettingen tot één en dezelfde bron kunnen worden 

teruggebracht (bv. één bedrijf); 

- Overwegende dat de overeenkomst zich specifiek richt naar volgende 

afspraken: 

o de organisatie en coördinatie van de pool huisbezoekers: wie neemt 
hierbinnen welke rol op en welke aandeel van de voorziene subsidie 

wordt hiervoor ter beschikking gesteld? 

o deelname aan de pool huisbezoekers: per organisatie wordt bepaald wie 
ze als huisbezoeker voor welk aandeel (uitgedrukt in delen van % 

werkdag) ter beschikking kunnen stellen van de pool huisbezoekers; 

- Overwegende dat de namen van vrijgestelde medewerkers voor huisbezoeken of 

eventuele vrijwilligers die deel uitmaken van de pool huisbezoekers later 

door de deelnemende gemeenten zullen worden ingevuld op de 

samenwerkingsovereenkomst; 

- Overwegende dat door de Zorgraad wordt gevraagd dat elke gemeente minimaal 

4 uur per week hiervoor een maatschappelijk werker vrijstelt; dat om dit 

praktisch te organiseren het aangewezen is om alle maatschappelijk werkers 

van de sociale dienst op te geven als kandidaat-huisbezoeker; dat zij een 

vertrouwelijkheidsverklaring zullen moeten ondertekenen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 19 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Bruggeman Frank, 

Bruggheman Filip, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, 

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): 

Artikel 1: - De samenwerkingsovereenkomst met Zorgraad Oost-Meetjesland in 

het kader van hun opdracht tijdens de COVID-19 crisis wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: - De namen van vrijgestelde medewerkers voor huisbezoeken of 

eventuele vrijwilligers die deel uitmaken van de pool huisbezoekers zullen 

worden ingevuld. 

Artikel 3: - Er zal in totaal maximaal 4 uur per week hiervoor een 

maatschappelijk werker worden vrijgesteld. Alle maatschappelijk werkers van 

de sociale dienst worden opgegeven als kandidaat-huisbezoeker. 

PUNT 07 – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet van 7 juni 2013 betreffende het integratie- en 

inburgeringsbeleid; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende 

de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse 

integratie- en inburgeringsbeleid; 

- Gelet op het overleg tussen Agentschap Integratie en Inburgering en 

gemeente Zelzate d.d. 30 oktober 2020; 

- Overwegende dat de groeiende diversiteit in Vlaanderen een realiteit is: 

dit biedt nieuwe kansen, maar stelt de gemeente ook voor complexe 

uitdagingen. Diversiteit heeft een effect op elk beleidsdomein. In de 

praktijk blijkt dat wie een integratiebeleid uitwerkt, er op korte en op 



lange termijn de vruchten van plukt. Een integratiebeleid houdt immers in 

dat je samen met je partners problemen benoemt en oplossingen uitwerkt die 

de hele bevolking ten goede komen. Iedereen moet zich thuis voelen in 

Zelzate; 

- Overwegende dat het Agentschap Integratie en Inburgering nieuwkomers 

begeleidt door trajectbegeleiding en lessen maatschappelijke oriëntatie. 

Anderstaligen worden georiënteerd naar de gepaste lessen om Nederlands te 

leren en kunnen onder voorwaarden hun kennis van het Nederlands laten 

testen. Het Agentschap ondersteunt lokale besturen en organisaties in hun 

beleid en acties om beter om te gaan met de groeiende etnisch-culturele 

diversiteit; 

- Overwegende dat het Agentschap Integratie en Inburgering voor de komende 

bestuursperiode haar engagementen in een samenwerkingsovereenkomst 

beschrijft teneinde de samenwerking nog meer af te stemmen op maat van het 

lokaal bestuur; 

- Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zelzate en het 

Agentschap integratie en inburgering zoals gevoegd in bijlage;  

- Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

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

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers 

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

Weynsberghe Kurt) tegen 3 neen-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, 

D'Haeseleer Guy,) bij 4 onthoudingen (De Beule Jan, Dierickx Vincent, 

Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerking met het 

Agentschap Integratie en Inburgering volgens de engagementen zoals beschreven 

in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zelzate en het Agentschap 

Integratie en Inburgering 2020-2025.  

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar Agentschap 

integratie en inburgering, t.a.v. Damir Gojkov. 

PUNT 08 - OVEREENKOMST MET DIERENARTSEN IN HET KADER VAN HET 

ZWERFKATTENBELEID 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2020 

betreffende de identificatie en registratie van katten; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot 

opheffing van het Koninklijk Besluit van 3 maart 2012 betreffende het 

meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de 

identificatie en registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van 

katten; 

− Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 

welzijn van dieren; 

− Gelet op de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de 

diergeneeskunde;  

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 betreffende 

de oprichting van een gemeentelijke adviesraad dierenwelzijn;  

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

7 augustus 2020 waarin het college van burgemeester en schepenen akkoord 

gaat met de oprichting van een afzonderlijk meldpunt voor zwerfkatten 



waarmee 24/24 – 7/7 hulp geboden kan worden door bijvoorbeeld zwerfkatten 

op te vangen in gastgezinnen; 

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

25 september 2020 waarin beslist wordt een budget van 12.700 euro vrij te 

maken voor de opstart van het meldpunt voor zwerfkatten. Hiermee kan het 

nodige materiaal aangekocht worden en kunnen (een deel van) de kosten in 

de sterilisatie/castratie en verzorging van zwerfkatten in het eerste jaar 

betaald worden; 

− Overwegende dat volgende dierenartsen(praktijken) uit de regio Zelzate-

Eeklo bereid zijn aan (eenzelfde) verminderd tarief een aantal 

behandelingen, waaronder castraties en sterilisaties, uit te voeren: 

o Frieda Erven 

o Eric De Clerq 

o Dierenartsenpraktijk Ter Vrombaut 

o Dierenartsenpraktijk Stoepe 

− Gelet op de overeengekomen prijzen per behandeling:  

handeling per zwerfkat 

castratie  € 55,00 

sterilisatie  € 99,00 

sterilisatie met dracht  € 120,00 

ontvlooien/ontwormen  € 7,00 

Fiv/Felv test (enkel indien strikt noodzakelijk) € 29,00 

De prijzen zijn btw inbegrepen, te evalueren na 1 jaar.  

− Overwegende dat o.a. de prijsafspraken vastgelegd werden in een 

overeenkomst; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de overeenkomsten 

tussen het gemeentebestuur van Zelzate en de respectievelijke 

dierenartsen(praktijken) zoals gevoegd in bijlage goed te keuren. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De overeenkomsten tussen het gemeentebestuur van Zelzate en 

de respectievelijke dierenartsen(praktijken) zoals gevoegd in bijlage worden 

goedgekeurd.  

PUNT 09 – OVEREENKOMST TUSSEN KSZ EN GEMEENTE ZELZATE IN HET KADER VAN DE 

GEGEVENSUITWISSELING INZAKE HET REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING EN HET GEBRUIK 

VAN WAARDEBONNEN TER ONDERSTEUNING VAN HET CONSUMPTIEBUDGET VOOR KWETSBARE 

DOELGROEPEN EN VAN DE LOKALE ECONOMIE 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot 

toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het 

consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen; 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 betreffende 

goedkeuring reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen 



ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en 

van de lokale economie; 

- Overwegende dat in het kader van de aanvraag van deze subsidie een 

bepaling van de doelgroep werd goedgekeurd: 

o Personen die leefloon (alleenstaande, samenwonende, met gezinslast) of 
gelijkgestelde steun ontvingen in de periode tussen 1 april 2020 en 31 

augustus 2020.  

o Partners van de personen die leefloon (met gezinslast) ontvingen in de 
periode tussen 1 april 2020  en 31 augustus 2020.  

o Kinderen van personen die leefloon (met gezinslast) ontvingen in de 
periode tussen 1 april 2020  en 31 augustus 2020.  

o Personen die een aanvullende steun kregen in de periode tussen 1 april 
2020 en  31 augustus 2020.  

o Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming via een Inkomens 
Garantie voor Ouderen (IGO) of een Gewaarborgd Inkomen (GI) voor 

ouderen.  

o Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming via een Inkomens 
Vervangende Tegemoetkoming.  

- Overwegende dat de persoonsgegevens voor de eerste 4 doelgroepen kunnen 

gevonden worden in de dossiers in beheer van het OCMW; 

- Overwegende dat voor de laatste 2 doelgroepen, nl. rechthebbenden op een 

verhoogde tegemoetkoming via een Inkomens Garantie voor Ouderen (IGO) of 

een Gewaarborgd Inkomen (GI) voor ouderen en de rechthebbenden op een 

verhoogde tegemoetkoming via een Inkomens Vervangende Tegemoetkoming 

beroep moet gedaan worden op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

(KSZ); 

- Gelet op de aanvraag aan KSZ voor mededeling van persoonsgegevens en 

sociale statuten in kader van het reglement inzake de toekenning en het 

gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor 

kwetsbare doelgroepen; 

- Overwegende dat de KSZ vraagt om hiervoor een overeenkomst af te sluiten 

in het kader van de gegevensuitwisseling in het project 'geharmoniseerde 

sociale statuten - afgeleide rechten’ (GSS); 

- Gelet op de voorliggende overeenkomst nr. 20/141 inzake de mededeling van 

persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de 

gemeente Zelzate voor de automatische toekenning van aanvullende rechten, 

met toepassing van beraadslaging nr. 16/008 van het sectoraal comité van 

de sociale zekerheid en van de gezondheid, overeenkomstig artikel 11bis 

van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid; 

- Overwegende dat deze overeenkomst geldt voor 2020. De duur van deze 

overeenkomst is maximaal vijf jaar en kan in geen geval de duur van het 

hogervermeld gemeentelijk reglement of de uitdrukkelijke verklaring 

dienaangaande overschrijden; 

- Overwegende dat de totale kostprijs voor de mededeling van de 

persoonsgegevens door de KSZ aan de gemeente overeenkomt met de 

eenheidsprijs van een bericht in het jaar voorafgaand aan het jaar van het 

leveren van de dienst, vermenigvuldigd met het aantal dienstige 

inputberichten van de gemeente met een minimumbedrag van 342,00 euro 

(jaarlijks geïndexeerd) en een maximumbedrag van 3.423,00 euro (jaarlijks 

geïndexeerd) (BTW niet van toepassing); 

- Overwegende dat door de contactpersoon bij de KSZ telefonisch werd 

meegedeeld dat de kosten voor gemeente Zelzate geraamd worden naar het 

minimumbedrag; 



- Overwegende dat de KSZ de gemeente achteraf een schuldvordering zal 

bezorgen met een toelichting over de berekening van het verschuldigde 

bedrag; 

- Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt de overeenkomst goed te 

keuren. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 21 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, De 

Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, 

Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 

Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde 

Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman 

Filip): 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de voorliggende overeenkomst nr. 20/141 

inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid aan de gemeente Zelzate voor de automatische toekenning van 

aanvullende rechten, met toepassing van beraadslaging nr. 16/008 van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, 

overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid 

goed. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit en de getekende overeenkomst wordt 

bezorgd aan Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Willebroekkaai 38, 1000 

Brussel. 

PUNT 10 - GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES - WIJZIGING REGLEMENT  

Om GAS-sancties voor 14-jarigen wel mogelijk te maken, legt de heer Martin 

Acke, raadslid, namens NV-A, een amendement voor om artikel 1 van het 

ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: 

Artikel 1: - Het nieuwe GAS-reglement (+ bijlagen) goed te keuren. 

Het amendement wordt met 9 ja-stemmen (Acke Martin, Bruggeman Frank, 

Bruggheman Filip, De Beule Jan, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Laureys 

Rik, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) tegen 14 neen-stemmen (Meuleman 

Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De 

Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Segers 

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

Weynsberghe Kurt) verworpen. 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

− Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties en latere wijzigingen; 

− Gelet op de omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg wordt verschaft 

bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve 

sancties; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2015 met de goedkeuring 

van het reglement gemeentelijke administratieve sancties; 

− Overwegende dat de vier gemeenten van de Politiezone Puyenbroeck 

éénzelfde reglement op de gemeentelijke administratieve sancties hanteren 

omwille van de toepasbaarheid ervan door de agenten van deze Politiezone; 

− Overwegende dat het ingevolge de gewijzigde wetgeving en een evaluatie 

van het bestaande reglement op de gemeentelijke administratieve sancties, 

aangewezen is om het reglement op de gemeentelijke administratieve 

sancties te actualiseren en aan te passen; 

− Overwegende dat volgende aanpassingen worden voorgesteld: 



▪ Artikel 2.1.2. - Niet-hinderlijk geluid: Het voorstel van de politie 

om het woord "oogstseízoen" te vervangen door oogsten;  

▪ Artikel 2.2.7. - Grasmaaiers of andere werktuigen: Het voorstel van 

de politie tot herformulering (duidelijker) wordt aangenomen; 

▪ Artikel 2.2.10. - Vuurwerk en wensballonnen: Artikel wordt aangepast 

aan de praktijk, d.w.z. vuurwerk wordt toegelaten tijdens de 

oudejaarsnacht op privaat terrein van 23u tot 0lu. Het vuurwerk is 

geluidsarm; 

▪ Er wordt geen nieuw artikel ingevoerd waardoor personen die 

bestuurlijk opgesloten worden of opgepakt worden wegens dronkenschap, 

eveneens een GAS-boete kunnen krijgen. Motivering: de gemeenten uit 

de politiezone hebben reeds een reglement waarbij een zogenaamde 

combi-taks (met een hoger bedrag dan de GAS-boete-) wordt opgelegd. 

▪ Artikel 6.1.4 - Verbranden van afvalstoffen;. 

▪ Artikel 6.2.3. - Wijze van aanbieding: Het voorstel van de gemeente 

Zelzate i.v.m. het toevoegen van een paragraaf rond ondergrondse 

containers wordt aangenomen' De woorden "ondergrondse containers" 

worden evenwel vervangen door het ruimere "gemeenschappelijk 

inzamelsysteem". 

▪ Artikel 7.0,15. - Bepalingen in verband met honden, §1. Het aanlijnen 

van honden: het artikel wordt, op voorstel van Zelzate, uitgebreid 

met een bepaling voor hondenlosloopweides. 

▪ Artikel 7.0.15. - Bepalingen in verband met honden: Op voorstel van 

de politie wordt een paragraaf toegevoegd waardoor het verboden wordt 

om honden aan een ketting vast te leggen. 

▪ Artikel voor het onderhouden van voetpaden aan particuliere 

eigendommen. 

▪ Tekstuele aanpassingen bij hoofdstuk afval naar aanleiding van 

modelreglement OVAM. 

− Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen aan het bestaande reglement 

besproken werden tijdens verschillende vergaderingen met een werkgroep 

bestaande uit afgevaardigden van de gemeenten Lochristi, Wachtebeke, 

Moerbeke en Zelzate, alsook met afgevaardigden van de politiezone regio 

Puyenbroeck; 

− Gelet op de beslissing van de Zoneraad van de brandweerzone Centrum van 1 

oktober 2015 waarbij voorgesteld wordt om in de gemeenten van de 

brandweerzone de bestaande politieverordening inzake brandpreventie met 

betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen op te heffen en het 

nieuwe ontwerp politieverordening inzake preventie tegen brand en 

ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen en bijlagen, goed te 

keuren; 

− Overwegende dat de gemeenten van de politiezone Puyenbroeck al bij de 

eerste versie van het reglement op de gemeentelijke administratieve 

sancties beslist hebben om de reglementering in verband met de 

bescherming tegen brand en paniekrisico’s met betrekking tot publiek 

toegankelijke inrichtingen van bestendige aard, integraal over te nemen 

in het gemeentelijk reglement op de gemeentelijke administratieve 

sancties (zie reglement bijlage 1 en 2); 

− Overwegende dat aan de bepalingen inzake preventie tegen brand en 

ontploffing van publiek toegankelijke inrichten en haar bijlagen, niets 

werd veranderd en dat deze dus integraal overgenomen worden in het 

vernieuwde reglement op de gemeentelijke administratieve sancties; 

− Gelet op het initiële protocolakkoord betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties, inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer), 

zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 december 2015 (15e punt); 



− Gelet op het voorstel van de procureur des Konings om het bestaande 

protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, 

inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer) te vervangen door een nieuwe 

versie; 

− Overwegende dat de aanpassingen van het nieuwe protocolakkoord samengevat 

kunnen worden als volgt: 

▪ schrapping van de mogelijkheid om GAS-boetes op te leggen voor 

opzettelijke verwondingen of slagen 

▪ bij winkeldiefstal is een GAS-sanctie mogelijk: 

• als het geleden nadeel kleiner of gelijk is aan 250 euro (oude 

protocolakkoord: 125 euro) 

• als de dader, met inbegrip van het nieuwe feit, minder dan vier 

(pogingen) winkeldiefstallen heeft gepleegd in de afgelopen 

twee jaar (oude protocolakkoord : geen winkeldiefstallen heeft 

gepleegd in de afgelopen twee jaar) 

▪ verlaging van de leeftijd waarop GAS-sancties mogelijk zijn van 16 

naar 14 jaar; 

− Overwegende dat het protocolakkoord niet-verkeer, geen verplichting is, 

maar dat het ondertekenen ervan wel leidt tot een snellere beslissing van 

de provinciale sanctionerende ambtenaar doordat bij de zogenaamde 

gemengde inbreuken (d.w.z. inbreuken die ook vermeld worden in het 

strafwetboek) niet langer gewacht moet worden op een bericht van de 

procureur des konings; 

− Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente 

Zelzate, inzake de bemiddelingsprocedure in kader van de Gemeentelijke 

Administratieve Sancties, voortvloeiend uit het veiligheidsbeleid en de 

aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit, 

− Overwegende dat het gemeentebestuur Zelzate, voor het bepalen van de 

eigenlijke administratieve sanctie en de administratieve verwerking van 

de GAS-dossiers, beroep doet op de provinciale sanctionerende ambtenaar; 

− Overwegende dat de sanctionering van administratief strafbaar gestelde 

overtredingen de gemeenten de mogelijkheid biedt om lokale 

overlastproblemen zelf aan te pakken en niet afhankelijk te zijn van 

parket en strafrechtbanken; 

− Gelet op de vraag van het college van burgemeester en schepenen van 6 

juni 2019 om bij een eerstvolgende wijziging van het GAS-reglement een 

bepaling op te nemen m.b.t. geluidsarm vuurwerk; 

− Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 

6 december 2019 houdende principieel akkoord aan de voorgestelde 

aanpassingen van het GAS-reglement behalve de verlaging van de leeftijd 

waarop GAS-sancties mogelijk zijn van 16 naar 14 jaar (na negatief advies 

van de jeugdconsulent); 

− Gelet op de brief van 9 juli 2020 van de voorzitter van het 

politiecollege van de politiezone Puyenbroeck waarin gevraagd wordt aan 

het college haar standpunt inzake het toepasbaar maken van het nieuwe 

protocolakkoord niet-verkeer op minderjarigen vanaf de volle leeftijd van 

14 jaar te herzien die werd gevoegd in bijlage; 

− Overwegende dat deze vraag er komt omdat de andere 3 gemeenten binnen de 

politiezone Puyenbroeck wel akkoord gingen met het toepasbaar maken van 

het nieuwe protocolakkoord niet-verkeer op minderjarigen vanaf de volle 

leeftijd van 14 jaar; dat men voorstander is van een éénvormige 

toepassing van het GAS-reglement binnen de politiezone; dat de gemeente 

bovendien snel een standpunt dient in te nemen aangezien het aangepaste 

(ontwerp) GAS-reglement ook andere wijzigingen (vb. bepalingen inzake het 

gebruik van vuurmerk tijdens de eindejaarsperiode) bevat die van belang 



zijn voor de gemeente en die op tijd naar de burger dienen te worden 

gecommuniceerd;  

− Gelet op het negatief advies van het Kinderrechtercommissariaat van 

27 juli 2020 met betrekking tot de verlaging van de leeftijd waarop GAS-

sancties mogelijk zijn van 16 naar 14 jaar dat gevoegd werd in bijlage;  

− Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 

28 augustus 2020 houdende principieel akkoord aan de voorgestelde 

aanpassingen van het GAS-reglement, met uitzondering van het toepasbaar 

maken van het nieuwe protocolakkoord niet-verkeer op minderjarigen vanaf 

de volle leeftijd van 14 jaar (bevestiging eerder standpunt);  

− Gelet op de e-mail van 15 oktober 2020 van Lieven Dhaese, stafmedewerker 

gemeente Lochristi, waarin gevraagd wordt het nieuwe GAS-reglement (+ 

bijlagen) en het nieuwe protocolakkoord ter goedkeuring voor te leggen 

aan de gemeenteraad;  

− Gelet op nieuwe GAS-reglement (+ bijlagen) en het nieuwe protocolakkoord 

zoals gevoegd in bijlage; 

− Gelet op het positief advies van de politieraad van 18 november 2020; 

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, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van 

Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) tegen 8 neen-stemmen 

(Acke Martin, Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, D'Haeseleer 

Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) bij 1 onthouding 

(Rik Laureys):  

Artikel 1: - Het nieuwe GAS-reglement (+ bijlagen) goed te keuren, met dien 

verstande dat voor de gemeente Zelzate de leeftijd waarop GAS-sancties 

mogelijk zijn niet verlaagd wordt van 16 naar 14 jaar. 

Artikel 2: - Het nieuwe protocolakkoord met het Parket van de procureur des 

Konings te Oost-Vlaanderen betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties, inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer), overeenkomstig de 

tekst die als bijlage aan dit besluit wordt gehecht, goed te keuren. 

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen te machtigen dit 

protocolakkoord namens de gemeente Zelzate te ondertekenen. 

Artikel 4: - Ingevolge de beslissing genomen in artikel 2 wordt het oude 

protocolakkoord met het Parket van de procureur des Koning te Oost-Vlaanderen 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, inbreuken op het 

strafwetboek (niet-verkeer), opgeheven. 

Artikel 5: - Het nieuwe GAS-reglement treedt in werking op 1 januari 2021. 

Artikel 6: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan:  

− De vrederechter;  

− De griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg  

− De griffie van de Politierechtbank 

− De zonechef van de lokale politie;  

− De Commissarissen van lokale politie 

− De deputatie van de Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

− Sanctionerende ambtenaar GAS van de provincie Oost-Vlaanderen  

− De provinciegouverneur;  

− Het parket van de Procureur des Konings; 

− De bevelhebber van de brandweerzone Centrum; 

− Bemiddelaar Gemeentelijke Administratieve Sancties 

− De drie andere gemeenten van de Politiezone Puyenbroeck (Wachtebeke, 

Lochristi en Moerbeke);  

− Het diensthoofd van de gemeentelijke technische dienst; 



− Het diensthoofd van de dienst vergunningen; 

− De financieel directeur. 

PUNT 11 - AANPASSING TOELAGEREGLEMENT MUZIEKMAATSCHAPPIJEN EN 

TONEELVERENIGINGEN 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

- Gelet op het toelagereglement muziekmaatschappijen en toneelverenigingen 

gestemd in de gemeenteraad van Zelzate van 23 december 1994 en aangepast 

in de gemeenteraadszittingen van 23 januari 1996 en 19 februari 1998; 

- Overwegende dat voor de toelage aan de muziekmaatschappijen op 19 feburari 

1998 een indexaanpassing in het reglement is opgenomen; dat voor 

toneelvoeringen die clausule niet is voorzien;  

- Gelet op de brief van 28 oktober 2020 met als referentie 2020-1007-vdb/vdb 

van de secretaris van de Gemeentelijke Culturele Raad Zelzate, Vivien De 

Baets, John Schenkelsstraat 9, 9060 Zelzate betreffende de aanpassing van 

het toelagereglement muziekmaatschappijen en toneelverenigingen; 

- Overwegende dat, om de werking van bij erkende adviesraden aangesloten 

verenigingen te stimuleren en het cultureel aanbod in Zelzate uit te 

breiden, het bestuur van de Gemeentelijke Culture Raad Zelzate voorstelt 

om luik b van het toelagereglement muziekmaatschappijen en 

toneelverenigingen als volgt te wijzigen:  

De gemeentelijke toelage voor toneelopvoeringen, uitgevoerd door 

verenigingen aangesloten bij één van de erkende gemeentelijke raden, 

hetzij cultuurraad, hetzij sportraad, hetzij jeugdraad bedraagt € 200,00 

voor de eerste opvoering en € 100,00 voor de daaropvolgende uitvoering en 

dit met een maximum van € 400,00 per jaar per vereniging.  

Voor toneelgroepen van buiten de gemeente welke op vraag van één van de 

verenigingen aangesloten bij de erkende gemeentelijke raden een opvoering 

geven, wordt een toelage verleend van € 125,00 per gespeeld stuk, ongeacht 

het aantal opvoeringen en dit met een maximum van € 250,00.  

- Overwegende dat in de brief enkel sprake is van het aanpassen van de 

bedragen voor de toelagen aan de toneelverenigingen; dat de cultuur-

ambtenaar daarom voorstelt om de bedragen voor muziekmaatschappijen, in 

luik a van het reglement, ook aan te passen als volgt:  

Aan elk van de 2 Zelzaatse muziekmaatschappijen, Koninklijke Harmonie 

Noorderlicht en Koninklijke Katholieke Harmonie Vredekring) wordt onder de 

volgende voorwaarden een toelage van € 4038 per jaar (jaarlijks 

indexeerbaar) toegekend: 

De toekenning van een toelage zal worden afhankelijk gesteld van het ten 

kosteloze titel leveren van drie prestaties in het jaar voorafgaand aan 

het uitbetalingsjaar van de toelage, per niet geleverde prestatie wordt de 

toelage met 1/3 verminderd. 

In samenspraak met het gemeentebestuur kan er gekozen worden uit de 

volgende, niet-limitatieve lijst van prestaties, met als voorbeelden: 

opening augustuskermis Zelzate-Centrum, deelname Seniorenweek, Wittouck-

kermis, Katte-kermis, Klein Rusland-kermis, Groenplein-kermis, 11-

november-viering, feest in ‘t Park, bevrijdingsfeesten, …  

Deze lijst kan in onderling overleg tussen de muziekmaatschappijen en het 

gemeentebestuur worden uitgebreid. De muziekmaatschappijen dienen het 

gemeentebestuur voorafgaandelijk op de hoogte te brengen van het tijdstip 

waarop zij een van de hier bedoelde prestaties zullen leveren. 

Inzake de lijst van prestaties wordt bepaald dat (GR 19/02/1998): 

• de harmonie Vredekring speelt bij de bevrijdingsfeesten; 

• de harmonie Noorderlicht speelt bij de 11-november-viering; 



• het Lenteconcert en het Nieuwjaarsconcert worden aanvaard op de lijst 

van de in aanmerking komende prestaties; 

• één prestatie naar keuze uit de bovenstaande niet-limitatieve lijst; 

• het is mogelijk dat om de 3 jaar één extra prestatie wordt vereist. 

- Gelet op het aangepaste reglement muziekmaatschappijen en 

toneelverenigingen zoals gevoegd in bijlage;  

- Overwegende dat de oorspronkelijke bedragen na omzetting in euro ook 

werden geïndexeerd;  

- Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 

schepenen van 20 november 2020;  

- Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd.  

BESLUIT: 

In afwezigheid van mevrouw Isabel Dellaert ingevolge artikel 27 §1 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Akkoord te gaan met het aangepaste reglement 

muziekmaatschappijen en toneelverenigingen zoals gevoegd in bijlage. Dit 

reglement vervangt alle voorgaande reglementen en gaat in op 1 januari 2021.  

Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit over te maken aan de financieel 

directeur en aan de voorzitter van de Gemeentelijke Culturele Raad Zelzate. 

PUNT 12 - GOEDKEUREN AANPASSING AAN HET REGLEMENT OP DE ZELZAATSE KADOBON 

INZAKE CORONAKORTING 

DE RAAD: 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2020 houdende 

principieel akkoord om de Zelzaatse Kadobon tijdelijk als “Coronabon” aan 

te bieden en om na te gaan welke manieren/welke platformen er bestaan om 

de “Zelzaatse Kadobon” digitaal aan te kopen; 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2020 betreffende 

reglement “Zelzaatse kadobon”; 

- Gelet op het reglement “Zelzaatse kadobon”, artikel 7: In de periode 

tussen 1 december 2020 en 28 februari 2021 geeft het gemeentebestuur een 

korting van 5 euro bij de aankoop van een Zelzaatse kadobon. Per gezin of 

per alleenstaande zal een éénmalige korting ongeacht de waarde ervan 

toegekend worden. De beveiliging hierbij gebeurt aan de hand van het 

rijksregisternummer van de persoon die de korting krijgt. Er worden door 

Unigift kortingscodes aangemaakt op basis van de rijksregisternummers van 

de Zelzaatse bevolking en die codes dienen online ingevuld te worden in 

een specifiek veldje. De toegekende kortingen zijn raadpleegbaar in de 

beheersomgeving; 

- Overwegende dat, als gevolg van de verstrengde Covid19-maatregelen, de 

horeca (cafés en restaurants) en de niet-essentiële winkels op bevel van 

de federale overheid al zeker verplicht gesloten zijn tot 13 december 

2020; dat een verlenging door de federale overheid tot de mogelijkheid 

behoort; 

- Overwegende dat door deze verplichte sluiting in heel veel Zelzaatse 

horeca- en handelszaken gedurende voormelde periode de aangekochte 

Zelzaatse Kadobon niet zal kunnen worden aangeboden; 

- Overwegende dat er geen ongelijkheid mag gecreëerd worden tussen de 

plaatselijke handelszaken die wel mogen openblijven of in de mogelijkheid 

zijn om afhaling te organiseren en de plaatselijke handelaren die 

verplicht moeten sluiten; 

- Overwegende dat wordt voorgesteld om de vastgestelde periode te wijzigen 

waarbij de periode van drie maanden start vanaf de eerste dag dat de 

horeca en niet-essentiële winkels terug mogen opengaan; 



- Overwegende dat de gemeenteraad wordt gevraagd om artikel 7 van het 

reglement ‘Zelzaatse Kadobon’ in die zin aan te passen: 

Gedurende 3 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag dat de horeca en niet-

essentiële winkels terug open mogen, geeft het gemeentebestuur een korting 

van 5 euro bij de aankoop van een Zelzaatse kadobon. Per gezin of per 

alleenstaande zal een éénmalige korting ongeacht de waarde ervan toegekend 

worden. De beveiliging hierbij gebeurt aan de hand van het 

rijksregisternummer van de persoon die de korting krijgt. Er worden door 

Unigift kortingscodes aangemaakt op basis van de rijksregisternummers van 

de Zelzaatse bevolking en die codes dienen online ingevuld te worden in 

een specifiek veldje. De toegekende kortingen zijn raadpleegbaar in de 

beheersomgeving. 

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

wijzigingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Artikel 7 van het reglement “Zelzaatse kadobon” van 26 oktober 

2020 wordt als volgt aangepast: 

Gedurende 3 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag dat de horeca en niet-

essentiële winkels terug open mogen, geeft het gemeentebestuur een korting 

van 5 euro bij de aankoop van een Zelzaatse kadobon. Per gezin of per 

alleenstaande zal een éénmalige korting ongeacht de waarde ervan toegekend 

worden. De beveiliging hierbij gebeurt aan de hand van het 

rijksregisternummer van de persoon die de korting krijgt. Er worden door 

Unigift kortingscodes aangemaakt op basis van de rijksregisternummers van 

de Zelzaatse bevolking en die codes dienen online ingevuld te worden in 

een specifiek veldje. De toegekende kortingen zijn raadpleegbaar in de 

beheersomgeving. 

Artikel 2: - Het aangepaste reglement zal worden bekendgemaakt conform de 

bepalingen in artikel 286 van het decreet lokaal bestuur. 

Artikel 3: - Dit reglement zal worden overgemaakt aan de financieel 

directeur, de voorzitter van de adviesraad economie en aan de ambtenaar 

lokale economie. 

PUNT 13 - BESLISSING TOEPASSEN VAN BASISPRINCIPES IN KADER VAN BEHEER EN 

ONDERHOUD VAN RIOLERING LANGS GEWESTWEGEN 

DE RAAD: 

− Gelet op de brief van Aquaflanders en VVSG van 19 december 2019 met als 

onderwerp riolen langs gewestwegen; 

− Overwegende dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vragende partij is 

om eenduidige afspraken te maken met alle gemeentebesturen/rioolbeheerders 

met betrekking tot onderhoud van riolering langs gewestwegen; 

− Overwegende dat AWV voorstelt om het basisprincipe te hanteren waarbij de 

gemeente of rioolbeheerder instaat voor onderhoud van de 

afvalwaterinfrastructuur en AWV de regenwaterinfrastructuur langs 

gewestwegen; 

− Overwegende dat deze nieuwe basisprincipes enkel geldig zijn voor 

onderhoud van bestaande leidingen; dat voor heraanleg of nieuwe aanleg de 

afspraken tot kostenverdeling van toepassing blijven volgens omzetbrief 

OW98/4 (gevoegd in bijlage van dit besluit); 

− Gelet op de goedkeuring van deze basisprincipes door de raad van bestuur 

van VVSG, de directieraad van AWV en Aquaflanders; 

− Overwegende dat VVSG alle gemeentes oproept om deze basisprincipes te 

laten goedkeuren door de gemeenteraad; 



− Gelet op de brief dd. 4 maart 2020 en 5 juni 2020 van de gemeentelijke 

rioolbeheerder Farys waarin zij eveneens verzoeken om de basisprincipes 

goed te keuren; 

− Overwegende dat de toepassing van de basisprincipes op het terrein van de 

gemeente Zelzate nog dienen uitgewerkt te worden tussen de verschillende 

actoren en dat deze overeenkomst afzonderlijk zal goedgekeurd worden in 

functie van dagelijks bestuur door het college van burgemeester en 

schepenen; 

− Overwegende dat de financiële impact van de toepassing van de 

basisprincipes zal gefinancierd worden met de beschikbare 

werkingsbudgetten bij onze rioolbeheerder Farys, Stropstraat 1 te 9000 

Gent; 

− Overwegende dat deze basisprincipes enkel geldig zijn voor locaties waar 

geen ondertekende samenwerkingsovereenkomst bestaat die het onderhoud 

regelt; 

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

wijzigingen; 

− Gelet op de artikelen 119 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet; 

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- bij 7 onthoudingen (Acke Martin, Bruggeman Frank, 

Bruggheman Filip, De Beule Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, 

Stevelinck Kristof):  

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van de nota “basisprincipes in kader 

van beheer en onderhoud van riolering langs gewestwegen”, gevoegd in bijlage 

van dit besluit, en de gemeenteraad keurt goed dat deze basisprincipes worden 

toegepast op het terrein. 

Artikel 2: - De gemeenteraad geeft in functie van het principe van dagelijks 

bestuur de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de 

effectieve goedkeuring van de basisprincipes op het terrein goed te keuren in 

een overeenkomst. 

Artikel 3: - De gemeenteraad is akkoord om de eventuele financiële impact van 

de toepassing van de basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van 

riolering langs gewestwegen te financieren via de beschikbare 

werkingsbudgetten bij de gemeentelijke rioolbeheerder Farys. 

PUNT 14 - VRAAG VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD OM EEN PRINCIPEBESLISSING 

TE NEMEN OM BIJ DE TOEKENNING VAN NIEUWE STRAATNAMEN IN DE VERKAVELING TUSSEN 

DE BURGEMEESTER CAMIEL LEYNLAAN, DE BURGEMEESTER JOZEF CHALMETLAAN, DE 

CESENATICOLAAN EN DE VERBROEDERINGSLAAN NAAST DE NAMEN MAGDALENA KINTZIGER EN 

RITA GORR OOK DE NAAM VAN PAULA WILLEMS (WIELRENSTER) TE GEBRUIKEN (PAULA 

WILLEMSSTRAAT OF – LAAN) 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

- Overwegende dat vrouwen doorheen de geschiedenis heel wat fantastische 

dingen hebben gepresteerd, bedacht en bereikt; dat helaas iemand vergeten 

is hun namen te noteren, hun verhalen te onthouden en hen in de 

geschiedenisboeken te zetten; dat die vergetelheid zich toont in het 

straatbeeld;  

- Gelet op de brief van mevrouw Sofie Lemaire, TV-maakster bij Canvas van 

19 februari 2020 waarin zij, in het kader van de actie “meer vrouw op 



straat” verzoekt om nieuwe verkavelingen, bruggen of tunnels de naam de 

geven van een vrouw uit de streek die baanbrekend werk heeft verricht; 

- Overwegende dat de gemeentelijke culturele raad deze campagne steunt;  

- Gelet op de brief van de gemeentelijke culturele raad van 20 februari 2020 

waarin wordt gevraagd om in de nieuwe verkaveling tussen de Burgemeester 

Camiel Leynlaan, de Burgemeester Jozef Chalmetlaan, de Cesenaticolaan en 

de Verbroederingslaan, bij toekenning van de nieuwe straatnamen de namen 

van Magdalena Kintziger (verzetstrijdster) en Rita Gorr (operadiva) te 

gebruiken, namelijk de Magdalena Kintzigerstraat of -laan en de Rita 

Gorrstraat of -laan; 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2020 houdende het 

principieel akkoord om bij de toekenning van nieuwe straatnamen de namen 

van Magdalena Kintziger en Rita Gorr te gebruiken. Bijvoorbeeld in de 

nieuwe verkaveling tussen de Burgemeester Camiel Leynlaan, de Burgemeester 

Jozef Chalmetlaan, de Cesenaticolaan en de Verbroederingslaan; 

- Gelet op de brief van de gemeentelijke culturele raad van 27 oktober 2020 

waarin voorgesteld wordt om bij toekenning van nieuwe straatnamen in de 

verkaveling tussen de Burgemeester Camiel Leynlaan, de Burgemeester Jozef 

Chalmetlaan, de Cesenaticolaan en de Verbroederingslaan naast de namen 

Magdalena Kintziger en Rita Gorr ook de naam van Paula Willems 

(wielrenster) te gebruiken (Paula Willemsstraat of – laan): 

Mevrouw Paula Willems, geboren 26 december 1908 te Zelzate en overleden 21 

februari 1981, was een succesvol wielrenster. In 1931 werd ze Belgisch 

Kampioene baanwielrennen bij de vrouwen. Deze kampioenschappen werden 

georganiseerd door de Belgische Wielerbond voor Vrouwen (B.W.V.).  

In de dertiger jaren was het zeer uitzonderlijk en ongezien dat vrouwen 

deelnamen aan wielerwedstrijden omdat in die tijd vrouwen hun benen 

moesten bedekken. Dat hield Paula, die een passie had voor fietsen, niet 

tegen. Ze werd actief ondersteund door dorpsgenoot en wielerkampioen Omer 

De Bruycker (1906-1989) die haar op “rollen” leerde fietsen en op de piste 

leerde rijden. Paula trainde stiekem binnenshuis opdat ze goed voorbereid 

kon deelnemen aan kampioenschappen “baanwielrennen” ofte “pisterijden”.  

- Overwegende dat de omgevingsambtenaar verduidelijkt heeft dat het bij 

voormelde verkaveling eerder pleinen zullen zijn die worden aangelegd dan 

effectief nieuwe straten; dat het perfect mogelijk is om de pleinen naar 

Magdalena Kintziger, Rita Gorr of Paula Willems te vernoemen;  

- Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt hierover een 

principebeslissing te nemen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - Gaat principieel akkoord om bij de toekenning van nieuwe 

straatnamen of pleinen in de verkaveling tussen de Burgemeester Camiel 

Leynlaan, de Burgemeester Jozef Chalmetlaan, de Cesenaticolaan en de 

Verbroederingslaan) naast de namen van Magdalena Kintziger en Rita Gorr, ook 

rekening te houden met de naam van Paula Willems (wielrenster).  

PUNT 15 – ENGAGEMENTSVERKLARING CAMPAGNE 10 MONDIALE UITDAGINGEN 

DE RAAD: 

- Gelet op de brief d.d. 15 juni 2020 van de provinciale directie Economie, 

Landbouw, Europese en internationele Samenwerking, en van dienst Economie, 

met de vraag om als gemeente een engagementsverklaring te ondertekenen in 

het kader van de 10 mondiale uitdagingen, die voortvloeien uit de “Agenda 

2030” (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development 

Goals);  

- Overwegende dat alle Oost-Vlaamse gemeenten een Omgevingscontract afsloten 

met de Provincie Oost-Vlaanderen; 



- Overwegende dat de Provincie aan de lokale besturen 10 mondiale 

uitdagingen voorlegt die ze in een tijdspanne van 1 jaar dienen te behalen 

(alle 10); 

- Overwegende dat het de bedoeling is dat er hierover gecommuniceerd en 

gesensibiliseerd wordt, zowel intern (personeel gemeente, gemeenteraad, 

schepenen) als extern (bevolking, scholen, organisaties), zodat er 

uiteindelijk meer duurzaam gehandeld wordt; 

- Overwegende dat volgende 10 uitdagingen voorgesteld worden : 

• organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema 

• organiseer in het cultuurcentrum een activiteit rond wereldburgerschap 

• zet in de bib een activiteit op rond wereldburgerschap 

• de basisscholen organiseren een educatieve activiteit rond een mondiaal 

thema 

• zorg voor een vaste rubriek in het lokale infoblad rond mondiale 

thema’s 

• communiceer naar de inwoners over lokale initiatieven rond mondiale 

solidariteit binnen de gemeente 

• organiseer een Faire markt met sensibiliserend luik 

• neem een initiatief om duurzaam consumeren bij de inwoners te 

stimuleren 

• zorg dat er minstens één extra duurzaam product structureel wordt 

aangekocht door het gemeentebestuur 

• organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel om het draagvlak 

voor het eigen lokaal mondiaal beleid te vergroten; 

- Overwegende dat de campagne in detail toegelicht wordt op www.oost-

vlaanderen.be/10-mondiale-uitdagingen, waarbij voor elke uitdaging een 

omschrijving wordt gegeven van de verwachtingen, doch ook inspirerende 

voorbeelden en interessante materialen; 

- Overwegende dat de deelname officieel wordt als de gemeenteraad formeel 

akkoord gaat en de engagementsverklaring (zie bijlage) ondertekend wordt, 

waarna de deelnemende gemeenten de tijd krijgen tot eind november 2021 om 

de 10 uitdagingen te volbrengen; 

- Overwegende dat de gemeenten bij het behalen van de 10 uitdagingen een 

korting krijgen van 1000 euro op een selectie van trajecten, aangeboden in 

het kader van het Omgevingscontract;  

- Overwegende dat de gevraagde inspanningen/acties dienstenoverschrijdend 

zijn, en dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 

11 september 2020 geoordeeld heeft dat medewerking aan dit project kan 

verleend worden door  het verbroederingscomité, de cultuurraad, de 

gemeenteschool en de duurzaamheids- en communicatiedienst; 

- Overwegende dat er via de “wensboom” budget voorzien is onder beleidsitem 

011200, algemene rekening 6150010; 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en de 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) tegen 3 neen-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, D’Haeseleer 

Guy) bij 5 onthoudingen (Acke Martin, De Beule Jan, Dierickx Vincent, 

Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof):  

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord om als gemeente een 

engagementsverklaring te ondertekenen in het kader van de 10 mondiale 

uitdagingen die voortvloeien uit de “Agenda 2030” (duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals). 

http://www.oost-vlaanderen.be/10-mondiale-uitdagingen
http://www.oost-vlaanderen.be/10-mondiale-uitdagingen


Artikel 2: - De concrete invulling van de 10 uitdagingen dient in een 

werkgroep vastgelegd te worden en er dient een periodieke rapportering te 

gebeuren aan de bestuursorganen (gemeenteraad, college en het 

managementteam). 

PUNT 16 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IGS WESTLEDE OP DINSDAG 

1 DECEMBER 2020 – GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

− Overwegende dat gemeente Zelzate aangesloten is bij IGS Westlede; 

− Gelet op de statuten van IGS Westlede, artikel 30;  

− Gelet op de oproeping via mail van 19 oktober 2020 voor de Buitengewone 

Algemene Vergadering van IGS Westlede op dinsdag 1 december 2020; 

− Overwegende dat de vergadering doorgaat om 19:00 uur in het hoofdgebouw 

van het crematorium Westlede te Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi;  

− Overwegende dat er, in het geval er specifieke veiligheidsmaatregelen van 

kracht zijn in het kader van het Coronavirus, IGS Westlede zal opteren 

voor een digitale Buitengewone Algemene Vergadering;  

− Gelet op volgende agenda die wordt meegedeeld:  

1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 2 juni 2020 
2. Activiteiten en strategie 
3. Begroting 2021 
4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente 

Kruishoutem 

− Gelet op het dossier met documentatiestukken; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 houdende de 

aanduiding van Matthias Cassier als vertegenwoordiger van de gemeente 

Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van IGS Westlede en 

waarin de heer Gino D’Haene wordt aangeduid als plaatsvervanger; 

− Gelet op het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Matthias Cassier; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 21 oktober 2019 houdende de 

aanstelling en beëdiging van mevrouw Patricia Joosten als gemeenteraadslid; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21 oktober 2019 waarbij mevrouw 

Patricia Joosten wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van IGS Westlede, ter vervanging van 

de heer Matthias Cassier; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 

hechten aan de agenda van de algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, De 

Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck 

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

Weynsberghe Kurt) bij 3 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, 

D'Haeseleer Guy): 

Artikel 1: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan volgende punten op de 

agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IGS Westlede op dinsdag 

1 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek 

van de agendapunten:  

1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 2 juni 2020 
2. Activiteiten en strategie 
3. Begroting 2021 

https://www.bing.com/local?lid=YN7997x500451239&id=YN7997x500451239&q=Intergemeentelijke+Samenwerking+Westlede&name=Intergemeentelijke+Samenwerking+Westlede&cp=51.09326934814453%7e3.8114356994628906&ppois=51.09326934814453_3.8114356994628906_Intergemeentelijke+Samenwerking+Westlede


4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente 
Kruishoutem 

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 

betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering van IGS Westlede 

vastgesteld op dinsdag 1 december 2020, te onderschrijven en haar/zijn 

stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van 

heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde 

algemene vergadering. 

PUNT 17 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENECO OP DONDERDAG 10 

DECEMBER 2020 - GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

− Overwegende dat gemeente Zelzate vennoot is van de Intergemeentelijke 

Vereniging Veneco; 

− Gelet op de brief van Veneco van 23 okober 2020 waarin de gemeente wordt 

uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering op 

10 december 2020;  

− Overwegende dat de vergadering doorgaat om 18.00 uur in ‘Brouwerij Huyghe’ 

te Geraardbergsesteenweg 4/B, 9090 Melle; 

− Overwegende dat er, in het geval er specifieke veiligheidsmaatregelen van 

kracht zijn in het kader van het Coronavirus, Veneco zal opteren voor een 

digitale Buitengewone Algemene Vergadering;  

− Gelet op de agenda van die vergadering: 

o Goedkeuren schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens 

uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk) 

o Akteneming/goedkeuring van het verslag van de 60ste jaarvergadering 

van 11 juni 2020 

o Goedkeuring werkprogramma en begroting 2021 

o Toetreden nieuwe vennoten 

▪ OCMW Kaprijke 

▪ OCMW Lochristi  

▪ OCMW Melle 

▪ OCMW Sint-Laureins 

▪ OCMW Zelzate 

▪ OCMW Zulte 

▪ Politiezone Deinze – Zulte – Lievegem 

▪ Politiezone Puyenbroeck 

▪ Welszijnsband Meetjesland  

o Aanstellen vertegenwoordiger Algemene Vergadering Solva 

o Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen  

− Overwegende dat de gemeenteraad de agenda dient goed te keuren;  

− Gelet op artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 

1 juli 2020 dat stelt dat de concrete inhoud van het mandaat van de 

vertegenwoordiger herhaald dient te worden voor elke Algemene Vergadering;  

− Gelet op artikel 436 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

met betrekking tot de onverenigbaarheden; 

− Overwegende dat de afgevaardigde geen lid mag zijn van de Raad van Bestuur;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 betreffende de 

aanduiding van de heer Luc Van Waesberghe als vertegenwoordiger van de 

gemeente Zelzate in de (buitengewone) algemene vergadering van Veneco, met 

als plaatsvervanger de heer Dirk Goemaere;  

− Overwegende dat de gemeenteraad het mandaat van de vertegenwoordiger dient 

vast te stellen;  



BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, De 

Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck 

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

Weynsberghe Kurt) bij 3 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, 

D'Haeseleer Guy): 

Artikel 1: - De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van 

de Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging 

Veneco die plaatsvindt op 10 december 2020 worden goedgekeurd:  

o Goedkeuren schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens 

uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk) 

o Akteneming/goedkeuring van het verslag van de 60ste jaarvergadering 

van 11 juni 2020 

o Goedkeuring werkprogramma en begroting 2021 

o Toetreden nieuwe vennoten 

▪ OCMW Kaprijke 

▪ OCMW Lochristi  

▪ OCMW Melle 

▪ OCMW Sint-Laureins 

▪ OCMW Zelzate 

▪ OCMW Zulte 

▪ Politiezone Deinze – Zulte – Lievegem 

▪ Politiezone Puyenbroeck 

▪ Welszijnsband Meetjesland  

o Aanstellen vertegenwoordiger Algemene Vergadering Solva 

o Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen  

Artikel 2: - Aan de heer Luc Van Waesberghe, vertegenwoordiger van de 

gemeente Zelzate, houder van 118 aandelen, die zal deelnemen aan de 

Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco 

die doorgaat op donderdag 10 december 2020 om 18.00 uur in ‘Brouwerij 

Huyghe’, Geraardbergsesteenweg 4/B - 9090 Melle, of in geval er specifieke 

veiligheidsmaatregelen van kracht zijn in het kader van het Coronavirus de 

digitale Buitengewone Algemene Vergadering, wordt het mandaat gegeven om, met 

recht van indeplaatsstelling door de heer Dirk Goemaere:  

− Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen 

met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen om de agendapunten van de Algemene Vergadering uit te voeren.  

− Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, 

in geval de op 11 juni 2020 geplande algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij aan alle beraadslagingen 

en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda 

goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te 

ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van 

de Algemene Vergadering te realiseren.”  

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 

uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de 

toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Veneco, ter attentie 

van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. 

PUNT 18 - KENNISNAME VAN HET ADDENDUM ‘VERVOER OP MAAT’ VAN HET DOOR DE 

VERVOERREGIO VOORLOPIG VASTGESTELD OPENBAAR VERVOERSPLAN VAN DE LIJN KORTE 

TERMIJN 2021  

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 



- Gelet op het collegebesluit van 24 april 2020 waarbij positief advies werd 
gegeven over de voorlopige vaststelling van het door de Vervoerregio Gent 

voorgestelde Openbaar Vervoersplan van De Lijn korte termijn 2021; 

- Gelet op het addendum ‘Kernnet en Aanvullend net’ van het OV-plan, zoals 
overgemaakt per e-mail van mevr. Hannelore Deblaere, co-voorzitter van de 

Vervoerregio Gent op 18 september 2020; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2020 waarbij kennis werd 
genomen van het voorgestelde Openbaar Vervoersplan van De Lijn korte termijn 

2021 en het addendum ‘Kernnet en Aanvullend Net’ van dit OV-plan; 

- Gelet op het collegebesluit van 30 oktober 2020 waarbij kennis werd genomen 
van het (tweede) addendum ‘Vervoer op Maat’ van het voorgestelde Openbaar 

Vervoersplan van De Lijn korte termijn 2021; 

- Gelet op de kennisgeving, per e-mail van 02 juli 2020 van mevr. Hannelore 
Deblaere, co-voorzitter van de Vervoerregio Gent, van de voorlopige 

vaststelling van het Openbaar Vervoersplan van De Lijn korte termijn 2021 

door de Vervoerregioraad op 13 mei 2020; 

- Overwegende dat de Vervoerregio, per e-mail van 20 april 2020 van mevr. 
Hannelore Deblaere, co-voorzitter van de Vervoerregio Gent, geen bijkomende 

stappen vraagt, tenzij een kennisgeving aan de gemeenteraad van de 

definitieve vaststelling van het OV-plan De Lijn KT 2021 (momenteel getimed 

op december 2020); 

- Overwegende dat het terug wenselijk is om de gemeenteraad op de hoogte te 
stellen van het tweede addendum ‘Vervoer op Maat’ van het huidige voorlopige 

vastgestelde OV-plan De Lijn, ook al wordt dit niet vereist door de 

Vervoerregio; 

- Om deze redenen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Enig artikel: - De gemeenteraad neemt kennis van het (tweede) addendum 

‘Vervoer op Maat’ van het huidig voorlopig vastgesteld Openbaar Vervoersplan 

van De Lijn (zoals vastgesteld door de Vervoerregioraad van 13 mei 2020). 

PUNT 19 - KENNISNAME VAN HET FEIT DAT ER INGEVOLGE DE OVEREENKOMST TUSSEN DE 

LIJN EN DE GEMEENTE ZELZATE ZOALS GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 

2014 EEN CAMERA ZAL GEPLAATST WORDEN OP HET BUSPLEIN. 

DE RAAD: 

- Gelet op de vraag tot het voorzien van vuilbakken en camera’s tegen sluik-

stort op het vernieuwde busplein (op verzoek van raadslid Filip 

Bruggheman) tijdens de gemeenteraad van 28 september 2020;  

- Overwegende dat het bestuur van mening was dat het niet om sluikstort maar 

om zwerfvuil gaat; dat het plaatsen van camera’s geen oplossing voor die 

problematiek is; dat het bestuur niet wenste in te gaan op de vraag tot 

het plaatsen van camera’s; 

- Overwegende dat, blijkens de heer Martin Acke, raadslid, het plaatsen van 

camera’s op het busstation voorzien was in het aanbestedingsdossier; dat 

hij gevraagd heeft om na te gaan of dat effectief zo is; 

- Overwegende dat de gemeenteraad, in afwachting van het onderzoek of het 

plaatsen van camera’s op het busstation voorzien is in het 

aanbestedingsdossier, besliste niet te besluiten over het voorstel tot 

plaatsen van camera’s; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 02 april 2014 waarin de 

samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur, de Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn (VVM De Lijn) en de Tussengemeentelijke 

Maatschappij der Vlaanderen (TMVW) werd goedgekeurd; 



- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2014 waarin een aangepaste 

versie van voormelde overeenkomst werd goedgekeurd (waarin TMVW niet 

langer partner is omdat er na cameraonderzoek van het rioleringsstelsel 

bleek dat er geen werken moeten uitgevoerd worden aan de openbare 

riolering); 

- Gelet op de overeenkomst, zoals gevoegd in bijlage, waarin onder andere 

het voorzien van camerabewaking (bewaking door politie of gemeente) 

opgenomen werd;  

- Overwegende dat er, in uitvoering van voormelde overeenkomst, aldus 

camerabewaking zal worden voorzien op het busplein;  

- Overwegende dat het verzoek van raadslid Filip Bruggheman aldus op die 

manier eveneens wordt ingewilligd; 

- Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te 

nemen. 

BESLUIT:  

In openbare zitting: 

Enig artikel: - Kennis te nemen van het feit dat er ingevolge de overeenkomst 

tussen De Lijn en de gemeente Zelzate zoals goedgekeurd in de gemeenteraad 

van 24 juni 2014 een camera zal geplaatst worden op het busplein. 

PUNT 20 - KENNISGEVINGEN/MEDEDELINGEN  

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. Het halfjaarlijks syntheseverslag 2020 van Fluvius Antwerpen 

2. Notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen van 16 september 
2020 

3. Notulen van het RBC Antwerpen van Fluvius Antwerpen van 16 september 2020 

4. Notulen van het RBC Regio van Fluvius Antwerpen van 16 september 2020 

5. Notulen van de Raad van Bestuur van IDM van 28 oktober 2020 

6. Notulen van de Algemene Vergadering van welzijnsvereniging Audio van 29 
september 2020 

7. Bezorgdheden IDM bij kadernota regiovorming en voorgestelde 
referentieregio's 

8. Brief met condoleances namens de gemeenteraad 

PUNT 21 – FINANCIËLE TEGEMOETKOMING AAN DE VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ 

ERKENDE RADEN (OP VERZOEK VAN RAADSLEDEN FILIP BRUGGHEMAN EN FRANK BRUGGEMAN) 

Raadsleden Frank Bruggeman en Filip Bruggheman zijn de mening toegedaan dat 

de plaatselijke verenigingen zwaarder dan ooit getroffen en geraakt worden in 

hun financiële mogelijkheden ingevolge de coronamaatregelen, genomen door de 

verschillende regeringen in ons land. 

Eén van hun grote troeven, nl de verkoop van deur tot deur, valt nu volledig 

weg, samen met het organiseren van eetfestijnen en dergelijke andere 

activiteiten. 

Hierdoor komen deze verenigingen in financiële ademnood en komen hun 

activiteiten voor het jaar 2021 zwaar in het gedrang, alsook hun 

werkingsmiddelen. 

Omdat deze verenigingen belangrijk zijn voor de gemeente en samenleving zou 

een financiële steun een hart onder de riem betekenen voor hen. 

Zij stellen daarom voor om de verenigingen, aangesloten bij erkende raden 

(cultuurraad-sportdienst-jeugddienst- feestcommissie e.d.) een financiële 

tegemoetkoming te geven van 60 % van hun budgetten 2020. Dit kan op basis van 

ledenaantal of op basis van hun activiteiten van 2019.  



Deze budgetten waren voorzien in het budget van 2020, dus er zullen geen 

bijkomende onkosten zijn voor de gemeente. Hierdoor zullen de verenigingen 

hun bestaan en activiteiten kunnen verzekeren in 2021. 

Ze vragen hierover de stemming. 

De heer Geert Asman, schepen, legt uit dat in het budget 2020 een bedrag van 

26.000 euro voor jeugd, 24.000 euro voor sport en 20.000 euro voor cultuur 

werd voorzien. Dit zijn enerzijds werkingssubsidies (o.a. op basis van het 

aantal leden) en anderzijds projectsubsidies (op basis van de georganiseerde 

activiteiten) die op basis van subsidiereglementen worden verdeeld onder de 

verenigingen. Het zijn vooral die projectsubsidies die door de coronamaat-

regelen getroffen zijn. De subsidiereglementen voorzien echter dat de 

projectsubsidies overgedragen worden naar de werkingssubsidies als de 

projectsubsidie niet werd aangewend. M.a.w. de subsidies blijven gevrijwaard 

en worden voor de volledige 100 % uitgekeerd. 

Bovendien is er inderdaad de subsidie van de overheid ten bedrage van +/- 

150.000 euro. Dat bedrag zal eveneens aan de verenigingen toegekend worden. 

De concrete verdeling van die subsidies wordt nog uitgewerkt en zal 

voorgelegd worden tijdens de volgende gemeenteraad.  

Heel concreet betekent dit dat verenigingen in vergelijking met het jaar 2019 

200 % van hun subsidies zullen krijgen.  

Het antwoord van de schepen is afdoende. Raadsleden Frank Bruggeman en Filip 

Bruggheman zien bijgevolg af van de gevraagde stemming.  

De heer Kristof Stevelinck, raadslid, vraagt om bij het overdragen van 

projectsubsidies naar werkingssubsidies rekening te houden met de verschillen 

tussen de verenigingen (enerzijds grote verenigingen die weinig activiteiten 

organiseren en anderzijds kleinere verenigingen die veel activiteiten 

organiseren). 

De heer Steven De Vuyst, schepen, stelt dat de jeugdraad zich daar momenteel 

over buigt (basissubsidie gelijkleggen, bijkomende subsidies afvlakken 

zodanig dat het verschil tussen de verenigingen onderling niet meer zo groot 

is). Het resultaat daarvan zal binnenkort gekend zijn.  

De heer Martin Acke, raadslid, vraagt of het Vlaams gewest criteria heeft 

meegegeven m.b.t. de verdeling van de subsidie. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat de adviesraden (en 

bijgevolg de verenigingen aangesloten bij de adviesraden) in onderling 

overleg tot een verdeelsleutel zijn gekomen (op basis van de verdeelsleutel 

in de huidige subsidiereglementen volgens schepen De Vuyst).  

De heer Geert Asman, schepen, verduidelijkt dat er geen voorwaarden aan de 

subsidies werden gekoppeld. De gemeenten krijgen dit geld en bepalen zelf wat 

ermee gebeurt. Zelzate kiest ervoor om die subsidie te schenken aan de 

verenigingen. 

De heer Rik Laureys, raadslid, merkt op dat de ondersteuning van verenigingen 

een onderwerp is geweest van de werkgroep die zich buigt over de corona 

relancemaatregelen. Het is volgens hem opportuun om die werkgroep nog eens 

samen te roepen om af te toetsen welke relancemaatregelen er ondertussen al 

genomen werden en welke uitwerking die kennen. 

PUNT 22 - HERSTELLEN IN- EN UITRIT TER HOOGTE VAN DE LIDL (OP VERZOEK VAN 

RAADSLEDEN FILIP BRUGGHEMAN EN FRANK BRUGGEMAN) 

De raadsleden Frank Bruggeman en Filip Bruggheman vragen om het zwaar 

beschadigde wegdek ter hoogte van de uit- en inrit aan “Lidl” te herstellen, 

of indien dit een gewestweg is, aan de wegbeheerder te vragen om voor de 

herstelling te zorgen.  

Ze wensen dan ook op de hoogte gehouden te worden van het verdere verloop. 

De heer Luc Van Waesberghe, schepen, antwoordt dat het om een gemeenteweg 

gaat. De gemeentelijke technische dienst heeft een aannemer gecontacteerd om 

het wegdek definitief te herstellen (eventueel samen met andere wegdekken die 



zich in slechte staat bevinden). Ondertussen zullen de diepste putten door de 

eigen diensten opgevuld worden met koud asfalt.  

De heer Geert Asman, schepen, stelt dat dergelijke problemen/vragen in het 

vervolg rechtstreeks aan de wnd. algemeen directeur mogen gemeld worden 

(i.p.v. deze te agenderen op de gemeenteraad). 

De heer Kurt Van Weynsberghe verlaat de zitting. 

PUNT 23 –  REGIOVORMING IN REGIO GENT – VOORSTEL VAN MOTIE VOOR REGIOVORMING 

MEETJESLAND (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARTIN ACKE) 

DE RAAD:  

- Overwegende dat de Vlaamse Regering vaststelde in het regeerakkoord dat ze 

wil inzetten op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt 

gedragen door de lokale besturen; dat de burgemeesters hierin de spil 

vormen; 

- Overwegende dat alle Vlaamse burgemeesters in dit kader een schrijven 

ontvangen hebben van de provinciegouverneurs;  

- Overwegende dat de gouverneurs worden opgeroepen de lokale besturen te 

betrekken vooraleer input te bezorgen aan de Vlaamse regering die de 

regio’s decretaal zal afbakenen begin 2021; 

- Overwegende dat de doelstelling van deze afgebakende referentieregio’s is 

om bestuurlijke “verrommeling” tegen te gaan; dat het niet de bedoeling is 

om een nieuwe bestuurslaag te creëren; 

- Overwegende dat de regio’s de volgende jaren potentieel verstrekkende 

impact zullen hebben op de verschillende bestaande en toekomstige 

samenwerkingsverbanden van de gemeenten; dat steeds meer de samenwerking 

geënt zal worden op deze referentieregio’s; dat ook vanuit Vlaanderen het 

(subsidie)beleid geduwd zal worden in deze richting; 

- Overwegende dat in de nota van de Vlaamse regering een voorlopige opdeling 

van de referentieregio’s wordt voorgesteld; dat Zelzate daarbij wordt 

geplaatst binnen de regio Gent; 

- Overwegende dat de gemeente Zelzate een sterke traditie van samenwerking 

met het Meetjesland heeft; dat er ook vandaag veel sterke 

samenwerkingsverbanden met het Meetjesland actief zijn;  

- Overwegende dat het voor de gemeenteraad gaat het om:  

o Toerisme Meetjesland  
o Regionaal Landschap Meetjesland  
o Scholengemeenschap Meetjesland  
o Projectvereniging voor cultuuroverleg Meetjesland Comeet  
o Interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst  
o Meetjesman  
o Meetjesland Klimaatgezond  

- Overwegende dat ook binnen de raad voor maatschappelijk welzijn 

samengewerkt wordt met het Meetjesland via bv. Welzijnsband Meetjesland en 

het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland;  

- Overwegende dat Zelzate meer affiniteit heeft met het Meetjesland dan met 

de stad Gent; dat de gemeente op sociaal, economisch, cultureel, sportief 

en toeristisch vlak de kaart van het Meetjesland veel meer zou moeten 

uitspelen; dat het aan te raden is om binnen die regio nog nauwer samen te 

werken; 

- Gelet op het voorstel van raadslid Martin Acke om namens N-VA de volgende 

motie goed te keuren:  

o De gemeenteraad besluit dat een regionale afbakening binnen het 
Meetjesland meer aangewezen is.  

o De gemeenteraad besluit dat het standpunt dat zal worden gerapporteerd 
aan de provinciegouverneur het Meetjesland zal afbakenen bestaande uit 



volgende gemeenten: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, 

Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate. 

- Gelet op het voorstel van de heer Brent Meuleman, burgemeester, om niet in 
te gaan op de vraag van raadslid Martin Acke tot goedkeuring van 

voorliggende motie omwille van het volgende standpunt: 

Vandaag is het voor het college van burgemeester en schepenen van Zelzate 

helaas onmogelijk een gefundeerd en beredeneerd advies te verlenen, noch 

over de voorgestelde indeling en voorliggende referentieregio, noch over 

het hele regiovormingsproces dat vandaag loopt. We hebben hiervoor 

momenteel onvoldoende inzicht in de oefening die reeds werd en nog zal 

worden gemaakt. Zo blijft voor ons het uiteindelijke doel nog zeer vaag. 

Die onduidelijkheid wordt versterkt door het feit dat men over de 

toekomstige rol van de provincies onduidelijk blijft. Reeds verschillende 

jaren zijn hierover de meningen verdeeld, zowel buiten als binnen de 

Vlaamse Regering. Gelet op de mededeling dat men met de opdeling in regio’s 

zeker geen extra bestuurslaag wenst te creëren, werpt dit bij lokale 

besturen bijkomende vragen op. Men wil verrommeling tegengaan, maar wij 

vrezen dat - met de beperkte inzichten die wij vandaag hebben - men in 

tegenstelling tot de goed bedoelde intenties, mogelijks bijkomende 

verrommeling zal creëren. Een integrale en lange termijnvisie dringt zich 

ons inziens dan ook op. 

Ook over de rol van bestaande samenwerkingsverbanden bestaat vandaag nog 

veel onduidelijkheid en krijgen wij tegenstrijdige signalen. Kunnen 

bestaande samenwerkingsverbanden die buiten de referentieregio vallen 

überhaupt blijven bestaan en wat zijn hiervoor dan de modaliteiten en 

vereisten? Vanuit afvalintercommunale IDM ontvingen wij reeds een bezorgd 

schrijven. Daar stellen directie en personeel zich vragen en zijn zij 

ongerust over de (hun) toekomst. En wat met de samenwerkingsverbanden 

i.h.k.v. federale bevoegdheden op het vlak van veiligheid (politie en 

brandweer)? 

Verder stellen wij vast dat in tegenstelling tot de anderen, de provincie 

Limburg niet wordt onderverdeeld in verschillende regio’s en dus één grote 

regio blijft binnen de huidige provinciecontouren. Welke redenering schuilt 

daarachter en op welke manier verschillen andere Vlaamse provincies van 

Limburg? Het gemeentebestuur van Zelzate is een absolute voorstander van 

nauwe samenwerkingsverbanden en dus niet à priori gekant tegen eventuele 

regiovorming. Wij willen goed bestaande en goed werkende 

samenwerkingsverbanden echter niet zomaar op de helling zetten. 

Inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraak zonder uitzicht. Wij stellen 

vast dat er tot op vandaag nog zeer veel onduidelijkheden en vragen leven 

bij de Vlaamse lokale besturen. Ook het moment waarop naar een standpunt 

wordt gevraagd, komt ons inziens zeer ongelegen gelet op de coronacrisis 

die al maanden onze dagdagelijkse werking beïnvloedt. Het debat en de 

besluitvorming over regiovorming, een proces dat bottom-up zou moeten 

verlopen, vereisen veel aandacht. 

- Overwegende dat raadsleden Frank Bruggeman en Filip Bruggheman te kennen 

geven zich bij het standpunt van de burgemeester aan te sluiten omd at 

volgens raadslid Frank Bruggeman het niet verantwoord is om nu al een 

keuze te maken afwachten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 1 ja-stem (Acke Martin) tegen 16 neen-stemmen 

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

Steven, Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene 

Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Segers Karl, 

Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) bij 5 onthoudingen 

(De Beule Jan, Dierickx Vincent, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Stevelinck 

Kristof): 

Artikel 1: - Het voorstel van raadslid Martin Acke tot goedkeuring van de 

motie waarmee de gemeenteraad zou besluiten dat een regionale afbakening 

binnen het Meetjesland meer aangewezen is en dat het standpunt dat zal worden 

gerapporteerd aan de provinciegouverneur het Meetjesland zal afbakenen 



bestaande uit volgende gemeenten: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, 

Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate wordt niet aanvaard. 

Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de 

provinciegouverneur. 

PUNT 24 – STATUS KLEIN RUSLAND (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

Begin mei 2020 kreeg Klein Rusland vanuit de Vlaamse regering een tweede 

kans. Dit na jaren getalm vanuit de regering en zelfs een definitieve 

beslissing tot het verdwijnen van de wijk. 

CVBA Wonen moest binnen de 6 maanden een toekomst- en visieplan opstellen om 

de wijk te kunnen behouden. De gemeenteraad van Zelzate heeft 2 vertegen-

woordigers in de raad van bestuur van deze sociale huisvestingsmaatschappij. 

1. Werden de 2 vertegenwoordigers op de hoogte gebracht van de plannen? 
2. Werd dit dossier tijdig ingediend? 
3. Is er reeds reactie vanuit de Vlaamse regering? 
4. Kan Klein Rusland blijven bestaan? Vele inwoners zijn de onzekerheid beu en 

stellen bijvoorbeeld noodzakelijke onderhoudsklussen uit. 

5. Kan aan de gemeenteraad informatie worden verschaft over het ingediend 
plan, het stedenbouwkundig plan, de visie en de financiële impact? 

Na toelichting door de heer Brent Meuleman, burgemeester, waarbij hij 

benadrukt dat het gemeentebestuur absoluut voor de heropbouw van de wijk 

Klein Rusland is, maar dat hij het voorgestelde inrichtingsplan zonder meer 

duiding niet kon goedkeuren, wordt door de heer Geert Asman, schepen, 

vervolgens een antwoord op de vragen van raadslid Marleen Maenhout gegeven: 

1. Werden de 2 vertegenwoordigers op de hoogte gebracht van de plannen? 

Ja, via de raad van bestuur werd het plan voorgesteld. 

2. Werd dit dossier tijdig ingediend? 

Ja. Op 5 mei 2020 is de brief van minister Diependaele gepubliceerd. 

Binnen de 6 maanden moest een antwoord gegeven worden. Het antwoord is op 

5 november 2020 verstuurd geweest.  

3. Is er reeds reactie vanuit de Vlaamse regering?  

Neen, er is nog geen reactie vanuit de Vlaamse Regering. Wel bericht 

gekregen dat het financieel plan doorgestuurd werd naar de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen om een financiële evaluatie te maken omdat 

het plan dat voorligt zou gefinancierd worden met een FS3-lening (+/- 40 

miljoen euro).  

4. Kan Klein Rusland blijven bestaan? Vele inwoners zijn de onzekerheid beu 
en stellen bijvoorbeeld noodzakelijke onderhoudsklussen uit. 

De toekomstcoalitie is voor het behoud van de wijk. Twee mogelijke pistes 

om dit te realiseren. Ofwel wordt het voorkeursbesluit van de Vlaamse 

Regering omgebogen van alternatief 5 naar alternatief 3bis ofwel wordt de 

wijk terug opgebouwd via het plan van cvba Wonen. 

Ook het bestuur wenst zo snel mogelijk duidelijk.  

5. Kan er aan de gemeenteraad informatie worden verschaft over het ingediend 
plan, het stedenbouwkundig plan, de visie en de financiële impact? 

Cvba Wonen wacht op dit moment nog de reactie van de Vlaamse Regering af. 

Daarna zal het plan (eerst en vooral aan de bewoners van de wijk) 

voorgesteld worden.  

De heer Martin Acke, raadslid, vraagt dat de gemeenteraad inzage krijgt in de 

verslagen van algemene vergaderingen, raden van bestuur, jaarverslagen, … van 

cvba Wonen. Op deze vraag wordt ingegaan. De stukken zullen vanaf nu ter 

kennisgeving gebracht worden aan de gemeenteraad.  

PUNT 25 – VERLICHTING IN HET PARK RONDOM DE VISVIJVER (OP VERZOEK VAN DE 

RAADSLID MARLEEN MAENHOUT)  

De VLD-sd fractie ontving de laatste dagen van diverse personen klachten over 

de zichtbaarheid in het park rondom de visvijver. Op vele plekken is het er 



zo donker 's avonds dat mensen een zaklamp moeten gebruiken. Ook wordt gemeld 

dat hierdoor misbruik wordt gepleegd en dat er personen zijn die de duistere 

plaatsen gebruiken om te sluikstorten of andere niet zo eerlijke zaken te 

doen. 

Om de veiligheid van de burgers te vergroten, wenst de fractie uitdrukkelijk 

dat de bevoegde schepen zo snel mogelijk onderzoek doet naar de mogelijkheden 

en kosten van verlichting in het park. Hierbij rekening houdende met 

milieuvriendelijke alternatieven of gebruik makend van het elektriciteitsnet 

dat reeds aanwezig is in het park. 

De fractie vraagt dan ook om na dit onderzoek op een zo kort mogelijke 

termijn verlichting te plaatsen en zo de veiligheid en sociale controle te 

vergroten in het park. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, gaat akkoord met de vraag van de VLD-

sd-fractie om te onderzoeken wat de mogelijkheid is tot het plaatsen van 

verlichting in het park en wat de kosten zijn die hieraan verbonden zijn.  

PUNT 26 – PRINCIPEBESLISSING OM BIJ DE TOEKENNING VAN NIEUWE STRAATNAMEN 

NAAST DE NAMEN MADELEINE KINTZIGER, RITA GORR EN BIJ GOEDKEURING VAN PUNT 14 

VAN DEZE GEMEENTERAAD, PAULA WILLEMS, OOK DE NAAM VAN MARTHA D’HAESE TE 

GEBRUIKEN (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

Recent is een icoon van de Zelzaatse politiek overleden. Martha D'haese was 

niet alleen een geliefde moeder en grootmoeder, maar ook een politica pur 

sang. Als vrijgevochten vrouw stond ze in 1964 als allereerste haar 

"mannetje" in de gemeenteraad. Door mevrouw Marleen Maenhout, raadslid, wordt 

bewust "mannetje" gezegd, want de Zelzaatse politiek was en is nog steeds tot 

op vandaag grotendeels een mannenwereld.  

Zij toonde in de jaren '60 aan dat ook vrouwen het konden maken in de wereld, 

dat ook vrouwen uit de schaduw van hun man konden treden, dat vrouwen niet 

enkel aan de haard hoorden.  

Ongetwijfeld is ze een rolmodel geweest voor veel vrouwen, ook buiten 

Zelzate. Zonder haar zou het mannenbastion van de Zelzaatse politiek veel 

later zijn gesneuveld en zouden misschien sommige vrouwelijke raadsleden van 

vandaag nooit verkozen zijn geworden, laat staan schepen zijn geworden. 

Mevrouw Marleen Maenout, raadslid, wenst daarom aan de gemeenteraad te vragen 

om, over alle partijgrenzen heen, ook Martha D'haese een straat of laan toe 

te kennen in de toekomst als eerbetoon aan deze unieke en vrijgevochten 

vrouw, in navolging van reeds eerder goedgekeurde vrouwennamen. 

Mevrouw Isabel Dellaert, schepen, stelt dat het gemeentebestuur wenst in te 

gaan op de vraag van raadslid Marleen Maenhout. Alvorens hierover een 

beslissing te nemen, moet echter eerst de gemeentelijke cultuurraad om advies 

gevraagd worden. Hierop stelt de burgemeester voor dit voorstel over te maken 

aan de cultuurraad met de vraag hierover advies te geven.  

De raad is unaniem akkoord.  

PUNT 27 – VRAAG OVER HET GRATIS TER BESCHIKKING STELLEN VAN MENSTRUATIE-

PRODUCTEN IN DE ZELZAATSE SCHOLEN (OP VERZOEK VAN RAADSLID DEBBIE DE 

VLEESSCHAUWER) 

Menstruatie-armoede, het is een begrip dat recentelijk onder de aandacht kwam 

in het nieuws. Onderzoek van Caritas uit 2019 bracht namelijk aan het licht 

dat 12% van alle meisjes in Vlaanderen tussen 12 en 25 jaar al eens geen geld 

had om menstruatieproducten te kopen, bij meisjes die in kansarmoede leven is 

dit zelf nog hoger, liefst 45% (!). 

Het niet kunnen kopen of beschikken over tampons of maandverbanden heeft niet 

alleen een medische, maar ook een mentale impact op het leven van jonge 

meisjes. 5% van de jonge meisjes geeft aan dat ze al eens thuisbleven van 

school omdat ze geen geld hadden om menstruatieproducten te kopen waardoor 

deze meisjes een grotere kans hebben op een schoolachterstand. En ook 

vrijetijdsactiviteiten worden aangepast omwille van dit probleem. Er zijn nog 

te vaak te hoge drempels om hulp te vragen, terwijl dit een basisrecht zou 

moeten zijn van elke meisje/elke vrouw. 



Er wordt gevraagd of er in scholen gratis menstruatieproducten ter 

beschikking worden gesteld en of er mogelijkheden zijn om dit te evalueren of 

na te gaan in de scholen.  

Tevens wordt gevraagd of er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon op school is 

waarbij men terecht kan om vragen te stellen bij problemen over dit onderwerp 

en of hiervan gebruik wordt gemaakt. Indien er nog te hoge drempels zijn, 

wordt gevraagd of de gemeente dan eventueel initiatieven wil nemen om 

menstruatieproducten gratis te aan te bieden. 

Mevrouw Isabel Dellaert, schepen, bevestigt dat er op school reeds gewerkt 

wordt met een vertrouwenspersoon.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, erkent de problematiek en oppert dat 

dit breder dient onderzocht te worden. M.a.w. dit kadert niet alleen in 

problematiek op school, maar in een bredere armoedeproblematiek. Hij stelt 

voor dat het college hieromtrent onderzoek start om waar mogelijk het beleid 

van de gemeente hierop afstemmen. 

De raad is unaniem akkoord met het voorstel van de burgemeester om deze 

problematiek door het college te laten onderzoeken. 

MONDELINGE VRAGEN 

De heer Frank Bruggeman, raadslid, vraagt om de wegschilderingen op de Grote 

Markt en het Groenplein m.b.t. de fietsstraten te herbekijken. Volgens hem 

voldoen deze niet aan de wettelijke bepalingen. Er dient ook duidelijk 

gemaakt te worden dat de algemene verkeersregels, o.a. de algemene voorrang 

van rechts, nog steeds gelden, of men zich nu bevindt in een fietsstraat of 

niet. 

Daarnaast vraagt de heer Frank Bruggeman, raadslid, of het klopt dat 

medewerkers van de technische dienst bomen hebben gesnoeid op privéterrein 

(Sparrenstraat). 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat de bomen die gesnoeid 

werden niet op privéterrein stonden.  

De heer Martin Acke, raadslid, informeert naar de stand van zaken inzake de 

afbakening van parkeerplaatsen op de Grote Markt. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat de parkeerplaatsen nu 

aangeduid zijn via het kleurverschil in de betegeling. Het was de bedoeling 

om de parkeervakken via belijning aan te duiden. De schilderwerken zijn 

echter gestopt omdat door de belijning minder ruimte tussen de parkeervakken 

zou zijn dan wat de wegcode voorschrijft. Omdat men niet wenst af te wijken 

van de kleurschakering zijn de schilderwerken on-hold gezet om te bekijken 

hoe men hiermee moet verdergaan. 

De heer Martin Acke, raadslid, wenst de stand van zaken over de afbraak van 

de schutterstoren op de Grote Markt. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, deelt mee dat de afbraakwerken normaal 

medio november 2020 zouden aanvangen. Er werd een aanvraag tot tijdelijke 

inname van het openbaar domein ingediend, maar men is tot de constatatie 

gekomen dat, door de wegenwerken ter hoogte van Oostkade, alle verkeer zou 

moeten omgeleid worden via de Stationsstraat. Daarom werd gevraagd om de 

werken op elkaar af te stemmen. 

Mevrouw Marleen Maenhout, raadslid, wenst een betere opvolging door het 

bestuur van de meldingen aan Fluvius in verband met defecte 

verlichtingspalen. Nu duurt het volgens haar te lang alvorens defecte 

straatverlichting wordt hersteld en worden de melders ook niet op de hoogte 

gehouden van de stand van zaken. Er wordt gevraagd om de lopende dossiers die 

dit jaar ingediend werden bij Fluvius op te vragen en op te volgen. 

De heer Geert Asman, schepen, stelt dat de oplijsting van de verzamelde 

meldingen over defecte verlichting een goed initiatief is en dat daardoor de 

kans dat er snel iemand zal langskomen, wordt vergroot. De cijfers zullen 

worden opgevraagd. 

De heer Brent Meuleman, voorzitter, geeft nog mee dat de inwoners ook kunnen 

bellen naar de technische dienst die de melding van de inwoner dan in het 

systeem van Fluxys inboekt. 



De zitting wordt geschorst. 

De zitting wordt heropend.  

PUNT II GEHEIME ZITTING 

PUNT 01 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE GEHEIME ZITTING VAN 26 OKTOBER 

2020  

De voorzitter sluit de vergadering om 00:34 uur.  

Dagtekening als boven  

De wnd. algemeen directeur     De voorzitter, 

Christine Coone       Dirk Goemaere 

  


