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

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

BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 25 JULI 2017 

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

Aanwezig: Martin Acke, schepen-voorzitter; 

Frank Bruggeman, burgemeester; 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck en 

Linda Vereecke, schepenen; 

Rik Laureys, voorzitter OCMW; 

Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert As-

man, Karl Segers, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Jan Persoon, 

Marleen Vanmaercke en Sigrid De Ridder, raadsleden; 

Christine Coone, waarnemend gemeentesecretaris; 

Verontschuldigd: Dirk Goemaere, Maureen Tollenaere en Brent Meuleman, raad-

sleden. 

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

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om 19.00 uur. 

De zitting vangt aan met 1 minuut stilte ter nagedachtenis van de moeder van 

schepen Kristof Stevelinck. 

1. HERZIENING MILIEUBELASTING (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De heer Geert Asman (PVDA+): “In 2013 voerde het gemeentebestuur een nieuwe 

huisvuilbelasting van 55 euro in. Deze week viel het aanslagbiljet in de bus 

en volgenden er weer vele reacties.  

Dit is een onrechtvaardige belasting. Iemand die met een klein pensioen moet 

rondkomen, betaalt evenveel als een grootverdiener. Bovendien bestraft het 

mensen die goed sorteren. Hoe beter men sorteert, hoe lager het bedrag dat men 

voor de afvalomhalingen moet betalen. Plots komt daar dan een bedrag van 55 

euro bij, men houdt helemaal geen rekening of iemand al dan niet goed sorteert. 

Wij hebben ons steeds tegen deze belasting verzet. 

Deze week werden we door verschillende mensen gecontacteerd. Bij mensen die 

onlangs verhuisden is het ongenoegen zeer groot. Hoewel zij niet meer in Zelzate 

wonen, moeten ze toch deze belasting betalen.  

Wij zijn tegen deze belasting en vragen vandaag dat mensen die niet meer in 

Zelzate wonen, deze belasting ook niet volledig moeten betalen. 

We vragen dat inwoners slechts deze belasting betalen in verhouding met hun 

verblijf. Iemand die in februari verhuist, betaalt dan slechts 2/12e van de 

verschuldigde belasting.” 

PVDA+ vraagt de stemming over het volgend punt: ”Inwoners die geen volledig 

jaar in Zelzate gedomicilieerd zijn, betalen enkel in verhouding de milieube-

lasting.” 

Door de heer Geert Asman (PVDA+) wordt verduidelijkt dat het gaat om inwoners 

die de gemeente verlaten. 

De heer Steven De Vuyst vervoegt de raad. 

Schepen Marleen Maenhout (VLD-SD) stelt dat dit praktisch niet haalbaar is 

omdat dit veel administratief werk vraagt. Daaraan is tevens een prijskaartje 

gekoppeld. Daarenboven wordt vanuit IDM gestreefd naar gelijkheid tussen de 

aangesloten gemeentes. 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) meent dat lineaire belastingen zoals de 

milieubelasting oneerlijk zijn en stelt volgend amendement voor: “niet meer 



innen van de milieubelasting en afschaffen van de milieubelasting met ingang 

van 1 januari 2018”. 

Met 8 ja-stemmen (Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, 

Geert Asman, Karl Segers, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Van-

maercke) tegen 12 neen-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, 

Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) 

wordt dit amendement niet aanvaard. 

Het voorstel van de PVDA+-fractie wordt met 4 ja-stemmen (Geert Asman, Karl 

Segers, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke) tegen 12 neen-stemmen (Martin 

Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Ste-

velinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan 

De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) bij 4 onthoudingen (Patricia De 

Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe en Isabel Dellaert) niet goedge-

keurd. 

2. ALLERLEI 

a) De heer Steven De Vuyst (PVDA+) verwijst naar de e-mail gericht aan schepen 

Maenhout en de milieuambtenaar inzake de chemische neerslag die op 10 juli 

2017 op een 40-tal voertuigen zou neergevallen zijn ter hoogte van o.a. 

Vredekaai, L. Danschutterstraat en Polderstraat. De getroffen personen wil-

len een schadeclaim indienen. 

Schepen Marleen Maenhout (VLD-SD) antwoordt dat volgens het verslag van 

Rutgers VFT de chemische neerslag niet van Rütgers VFT afkomstig is; schepen 

Maenhout stelt dat het verslag kan worden opgevraagd. 

b) Naar aanleiding van de ontvangst van de scouts ‘De Kievit’ op zondag d.d. 

23 juli 2017 op het gemeentehuis waarbij de vereniging gehuldigd werd voor 

hun jubileumjaar vraagt de heer Geert Asman (PVDA+) waarom de gemeente-

raadsleden niet werden uitgenodigd. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester (VLD-SD), antwoordt dat elk gemeen-

teraadslid een uitnodiging toegestuurd kreeg en dat enkele gemeenteraads-

leden ook op de huldiging aanwezig waren. 

c) De heer Freddy De Vilder (sp.a) vraagt naar de stand van zaken omtrent de 

klacht die zal worden ingediend over het verspreiden van een politiek ge-

tint artikel aan de ouders van de leerlingen in de gemeentelijke basis-

school De Krekel. 

De heer Martin Acke, voorzitter, antwoordt dat de brief eerstdaags zal 

worden opgestuurd naar de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 

De heer Freddy De Vilder repliceert dat 3 maanden na datum geen redelijke 

termijn meer is om een klachtenbrief op te stellen. 

d) Mevrouw Isabel Dellaert (sp.a) zag tijdens een bezoek aan het kerkhof dat 

het onkruid op het oude gedeelte van het kerkhof erg hoog staat en vraagt 

hoe de opvolging van het onderhoud van het kerkhof gebeurt. 

Schepen Linda Vereecke (N-VA) stelt dat het onkruid eind juni nog werd 

uitgedaan door Sint-Jan Baptist met oog op het lopende proefproject waar-

bij gewerkt wordt met worteldoeken en boomschors teneinde het onkruid te 

verminderen. Verder zouden de grotere braakliggende stukken grond inge-

zaaid worden met gras en zal hier en daar een boompje geplant worden; uit-

voering hiervan is voorzien na de verlofperiode. 

e) De heer Steven De Vuyst (PVDA+) vraagt naar de mogelijkheid tot het plaatsen 
van een verkeersspiegel ter hoogte van de uitrit van de terreinen van Chiro 

Samjolé. 



De heer Martin Acke, voorzitter (N-VA), antwoordt dat dit zal worden beke-

ken. 

 

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

1. BESLISSING OM NIET TE BESLUITEN OVER DE VASTE BENOEMING VAN DE HEER GUY 

VERBUYST ALS VOLTIJDS STATUTAIR GEMEENTESECRETARIS (KLASSE 2) – INTREKKING 

VAN HET GEMEENTERAADSBESLUIT D.D. 18 MEI 2017 

2. VASTE BENOEMING VOLTIJDS STATUTAIR SECRETARIS (KLASSE 2) – GOEDKEURING 

De heer Martin Acke, voorzitter, sluit de vergadering om 19:52 uur. 

 Dagtekening als boven 

In opdracht: 

De wnd. gemeentesecretaris De voorzitter 

CHRISTINE COONE MARTIN ACKE 


