
Provincie OOST-VLAANDEREN

Gemeente ZeIzaLe
LI JST GEMEENTERAADSBESLISSTNGEN

D.D. 24 SEPTEMBER 2O1B

PT'NT I OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEUREN NOTULEN GEMEENTERAAD

De heer Luc Verstraeten (VLD-SD) merkt op dat er naast zijn naam, op pagina 16
van het verslag, CD&V Vrij Zelzate vermel-d staat, terwijl dit VLD-SD moet zí)n
Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) over volgende formul-ering op pagina 33 van het
verslag:
"CVBA lilonen werd niet door de gouverneur gehoord omdat het geen aparte fractie
vormt binnen de gemeentetaad. Raadsl-id De Meyer wenst zich daarom niet uit te
spreken over de motie en zal- bijgevoJg niet mee doen aan de stemming".
Raadslid De Meyer verduidelijkt dat de sp.a-fractie in het dossier m.b.t.
Kl-ein-Rusl-and gehoord \^/erd, maar dat zijzeLf en raadslid De Vilder er niet bij
betrokken werden. "CVBA Vüonen" dient in deze vervangen te worden door "mevrou\nr
Patricia De Meyer en de heer Freddy De Vilder" (omdat zij geen deel uitmaken
van de delegatie van de sp.a-fractie).
Rekening houdend met de opmerkingen worden de notulen van de gemeenteraad van
25 juni 2018, al-s goedgekeurd (artikel 33 van het Gemeentedecreet) beschouwd.

2. BUDGETVü]JZIGING 2078 /7 GEMEENTE

De budgetwijziging 20IB/7
3. GEMEENTELIJK ONDERVüTJS

wordt goedgekeurd.
_ GOEDKEURING AFSPRAKENBOEKJE EN SCHOOLREGLEMENT VOOR

BASISSCHOOL DE KREKEL SCHOOLJAAR 20T8_2079.

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van het
afsprakenboekje, goedqekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 september
207'7 wordt opgeheven.

Het hierbij gevoegde gewij zLgde school-reglement wordt goedgekeurd al-sook de
meer specifieke regels en afspraken opgenomen in het afsprakenboek;e.
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en het afsprakenboekje
wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wij ziging ter
beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders

die ondertekenen voor akkoord.
4. GOEDKEUREN KL]MAATACTIEPLAN EN ACT]ETABEL EN OPMAAK ADAPTATIEPLAN

Volgende zin wordt opgenomen in het actieplan: "We willen een Zei-zaaLs
energiebedrij f oprichten".
Het ontwikkelen van een visie op het ïenoveren in de wijken krijgt prioriteit 1

i.p.v. 2.

Er wordt naast eco-driving ook ingezet op lagere snefheden op de wegen om zo de
CO2 uitstoot te verminderen.
De gemeenteraad keurt het kl-imaatactieplan en de acties goed, rekening houdend
met de aanpassingen zoal-s beschreven in artikel 1 t.e.m. 3.
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De gemeenteraad kiest voor de opmaak van een adaptatiepJ-an op maat van de
gemeente.

Bij het opmaken van het meerjarenbegroting wordt budget ingepland voor:
het uitvoeren van acties in kader van het kl-imaatactieplan,
de opmaak van het adaptieplan,
het uitvoeren van acties in kader van het adaptatieplan.

5. GOEDKEUREN AANPASSING AAN SAMENÍüERKINGSOVEREENKOMST INZAKE
INFORMATIEVEILIGHEID MET DE PROV]NCIE OOST-VLAANDEREN.

De gemeenteraad keurt de aanpassing aan de samenü¡erkingsovereenkomst inzake
informatieveiligheid met de provincie Oost-Vlaanderen goed. De kostprijs voor
de terbeschikkingstelJ-ing van de informatieveiligheidsconsul-ent bedraagt op
jaarbasis forfaitair €8.284,59 (vanaf 2079 )aarJ-ijks indexeerbaar) en dient per
kwartaal à rato van één vierde van de ¡aarlijkse kostprijs te worden betaald.
6. OVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTEB]BLIOTHEEK EN REPROBEL - VOORSTEL TOT HET
ONGEWIJZIGD HERNTEUWEN VAN DE LOPENDE OVEREENKOMST M.B.T. NIEUVüE PAGINATAR]EF
VOOR ÉÉU ¡AAN _ GOEDKEURING.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorü/erp van het addendum:

De berekening en de betaling van de reprografievergoeding en de wetteJ-ij ke
uitgeversvergoeding die de Vergoedingsplichtige (samen) aan Reprobel
verschul-digd is voor het Referentiej aar 2OL"7, en dat op basis van het vofume
fotokopieën van beschermd werk onder de wettelijke ficentie dat eerder tussen
Partijen werd onderhandeld en dat het voor\^/erp uitmaakt van de lopende
overeenkomst tussen Partijen (hierna: 'de Overeenkomst'); het Addendum strekt
er derhalve hoofdzakeli¡k toe om de Overeenkomst tussen Parti¡en te
actualiseren in het lícht van de nieuwe paginavergoeding voor het
Referentiejaar 2017, met dien verstande dat:

o elke verwijzing in de Overeenkomst naar een' niet-medewerkerstarief',
wat het Referentiejaar 2017 betreft voor niet-geschreven wordt gehouden,
onverminderd artikel- 4, 5 2, van dit Addendum;

o efke verwij zing in de Overeenkomst naar de Auteurswet en/of naar het
Koninklijk Besluit van 30 oktober 1-997, wat het Referentiejaar 207'7
betreft voor niet-geschreven wordt gehouden. Die verwijzing moet, wat
dit Referentiejaar betreft, worden begrepen afs een verwijzing naar de
relevante bepalingen van het I¡üER en naar de nieuwe uitvoeringsbesluiten
Ì^/aarvan sprake in de preambule van dit Addendum.

De bepalingen van dit Addendum vervangen integraal de bepalingen van de
Overeenkomst in de mate dat ze daarvan afwijken. Voor het overige zijn de
bepalingen van de Overeenkomst nog steeds van toepassing.
De gemeenteraad hecht qoedkeuring aan de berekeningsgrondslag en bedrag van de
te betalen vergoeding voor het referentiej aar 20I'7 (reprografievergoeding en
wetteli¡ke uitgeversvergoeding samen) zoal-s berekend in onderstaande tabef:
Aantal- in aanmerking genomen
fotokopieën van beschermd werk in het
referentiejaar 201-7

2860 fotokopieën uit beschermd werk
per bediende in vte.

Paginabedrag van de vergoeding 2071
reprografieën wettelij ke
uitgeversvergoedinq samen

€ 0,0554

Be ta J- ingsmoda I i t e j- ten : Overeenkomstig de factuurvoorwaarden
van Reprobel tenzij dit Addendum
daarvan afwijkt.

Duur van dit Bijvoegsel: 1 jaar (referentiejaar 2071)
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De partijen komen overeen dat dit addendum wordt gesloten voor één jaar, te
weten het referentie - en kafenderlaar 2017.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de vrijsteJ-ling van formaliteiten:
S 1. Deze overeenkomst geldt als een regelmatige, tijdige en volledige
aangifte voor het betreffende Referentiejaar in hoofde van de
vergoedingsplichtige in het kader van de reprografievergoeding en de
wettelijke uitgeversvergoeding (samen), voor zover de vergoedingsplichtige
tijdiq en volledig zíjn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomt.
De Vergoedingsplichtige wordt, onder de gestelde voorr^raarde en voor het
betreffende Referentie¡aar, vrijgestefd van alle formaliteiten opgelegd door
de wet en de uitvoeringsbesluiten inzake reprografievergoeding en wettelijke
uitgeversvergoeding .

S 2. l-ndien de Vergoedingsplichtige zijn verplichtingen op grond van dit
Addendum niet ti¡dig en/of volledig nakomt, dan zijn de (sanctie)bepalingen
van de wet en de uitvoeringsbesluiten inzake reprografievergoeding en
wettelijke uitgeversvergoeding onverkort van toepassing, onvermj-nderd de
toepassing van de factuurvoorwaarden van Reprobel.

S 3. Reprobel wordt door de VergoedingspJ-ichtige uitdrukketijk vrijgestel-d van
de verplichting tot mededeJ-ing of vezending aan deze faatste van al-le
documenten dj-e de Vergoedingsplichtige op grond van de wet- en regelgeving
inzake reprografievergoeding en wettelij ke uitqeversvergoeding zouden moeten
worden meegedeeld of toegezonden.

De gemeenteraad gaat akkoord met de onoverdraagbaarheid. De bepalingen van dit
addendum kunnen door de vergoedingsplichtige niet worden overgedragen aan
derden zonder het uitdrukkelijke en voorafgaandelijke akkoord van Reprobel.
De gemeenteraad gaat akkoord met het deelbaarheidsbeding. Ingeval één van de
bepalingen van dit Addendum nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zou worden
verklaard, dan tast dit geenszins de rechtsgeldigheid en uitvoerbaarheid van
de overige bepalingen van het Addendum aan.

Voor de uitvoering van dit Addendum kan el-ke communicatie tussen Paftijen
worden gericht aan de adressen vermeld in de hoofding daarvan, onverminderd de
gebruikelijke operationefe communicatie tussen Partijen die digitaal kan
worden gevoerd.

Etke wij ziqinq van het adres of de zetel van een Partij of van een rel-evant
digitaal communicatieadres moet onverwi¡ld schriftelijk of per mail worden
meegedeel-d aan de wederpartij.
Het Belgische recht is van toepassing op dit Addendum. Enkel de rechtbanken
van het gerechtelijk arrondissement Brussel zi¡n bevoegd om van enig geschil
tussen Parti¡en over dit Addendum kennis te nemen, onverminderd evenwel- het
recht van Reprobel om het geschil voor leggen aan een andere wetteJ-ijk
bevoegde rechtbank.
1 . VERENIG]NG AUDIO _ AANDUIDEN VAN EEN VERTEGENIiüOORD]GER IN DE ALGEMENE
VERGADERING

De gemeenteraad duidt de heer Frank Bruggeman, burgemeester,
Sal-zmannlaan 32, 9060 Ze)-zate aan al-s vertegenwoordiger voor
vergadering van de vereniging Audio.

Maurice
de algemene

B. STRAATNAAMGEVING _ ]NDUSTR]ETERRE]N TEN ZUIDEN VAN DE KMO_ZONE
KARNEMELKPOLDER - TRIPHONSTRAAT - VOORLOPIGE AANVAARD]NG.

Het voorstel van het col-l-ege van burgemeester en schepenen d.d. 13 september
2071 om de straat TRIPHONSTRAAT te noemen wordt door de gemeenteraad voorlopig
aanvaard -
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Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende een periode van 30
dagen.

9. VASTSTELLING OCM[/ü JAARREKENING 20L1 .

De jaarrekening 2011 van het OCMI¡ü Zelzate wordt vastgesteld.
10. MACHTIGING TOT VERKOOP KARNEMELKSTRAAT 6.

De gemeenteraad geeft zaakvoerders van Bvba Record Trans, KarnemeJ-kstraat 6,
9060 Zelzate de machtiging om over te gaan tot verkoop van het perceel 2d'
afdeling sectie B 430/b/3 en ziet bijgevolg af van het recht tot terugkoop van
de goederen.

11. GOEDKEUREN ZAA,K VAN DE VüEGEN VERKAVELING ASSENEDESTEENVIEG-KASTEELSTRAAT.

De gemeenteraad neemt akte van het sl-uiten van het openbaar onderzoek voor het
verkavelen van gronden ingediend door Groep Huyzentruyt, Wagenaarstraat 33,
8791 Vüaregem voor gronden gelegen te Kasteel-straat - Assenedesteenweg, 9060
ZeIzaLe, kadastraal qekend al-s ZELZATE 1 AFD, sectie D 0342 H, 0314 L, 0363 F,
0374 K, 0373 D, 0369 E, 0367 D, 0363 H, 0373 H, 0345 E, 0341, 0340 N, 0371 H,
0340 M, 0371 K, 0364 G, 0353 C, 0363 G waarbij één bezwaarschrift werden
ingediend,
De zaak van de wegen, zoals ontworpen in de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het verkavel-en van gronden, ingediend door Groep
Huyzentruyt, Vrlagenaarstraat 33, 8791 Vüaregem voor gronden gelegen te
Kasteelstraat - Assenedesteenweg, 9060 ZeLzate, kadastraal gekend als ZELZATE I
AFD, sectie D 0342 H, 0314 L, 0363 F, 0314 K, 0373 D, 0369 E, 0367 D, 0363 H,
0373 H, 0345 E, 034r, 0340 N, 0371 H, 0340 M, 03'77 K, 0364 G, 0353 C, 0363 G

wordt goedgekeurd mits te vofdoen aan volgende voorvraarden en l-asten:
AlIe noodzakelij ke infrastructuurwerken zul-len uitgevoerd en aangeJ-egd worden
door en ten laste van de verkavelaar,/bouwheer of zi)n indepJ-aatsgestelde:

51. Wegen- en rioleringswerken:
De wegen- en rj-oleringswerken op eigendom van de bouwheer of zijn
indepJ-aatsqestelde en de gemeente ZeLzate zullen uitgevoerd worden rekening
houdend met het advies van Provincie Oost-Vl-aanderen Dienst Integraal
lrtaterbeleid, Agentschap V'Iegen en Verkeer AVüV - District Gent Gewestwegen,
Zwarte Sluispolder (muv. het j-nbuizen van de oorspronkelijke waterloop ter
hoogte van de achtertuinen van l-oten 48 tem 59); Proximus; Infrax, Telenet en
de Brandweerzone Centrum en in naur^i overleg met de technische dienst van de
gemeente ZeIzaLe.

Ter hoogte van de parking aan de Assenedesteenweg dient aan de zijde van de
Assenedesteenweg een betegeld voetpad te worden aangelegd van 1,5 breed.

52 Nutsleidingen:
Voor de aanleg van de nutsleidingen dient de bouwheer of zijn
indeplaatsgestelde de richtlijnen en voori^/aarden van de betrokken nutsbedrijven
na te leven en conform de afgeleverde en gevolgde adviezen.

53 Vlegsignalisatie:
Vüegsignalisatie en plaatsing van verkeersborden en hydrantaanduidingen zijn
eveneens ten faste van de bouwheer of zijn indeplaatsgestel-de en dienen
uitgevoerd op aanwijzingen van de burgemeester.

54 Ter hoogte van de terreinen van de NMBS

Plaatsen van een afsluiting tussen het spoori^/egdomein en de verkavel-de percelen
van 1,5m hoogte.

55 AanpJ.ant

De aanplant dient te gebeuren in sLreekeiqen soorten het eerste plantseizoen
volgend op de aanleg van de openbare parkeerplaatsen.
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De bouwheer of zi¡n j-ndeplaatsgestelde dient vóór de uitvoering van de werken,
een ontwerp van de werken in 4-voud in te dienen voor nazicht door de
Technische dienst en voor formel-e qoedkeuring door het College van Burgemeester
en Schepenen.

De bouwheer of zi;n indeplaatsgestefde dient vóór de uitvoering van de werken
over all-e noodzakelijke machtigingen te beschikken en dient voorafgaandelijk de
ligging na te gaan van alle leidingen teneinde schade aan deze te voorkomen.

Planning en uitvoering van voormel-de fasten en werken dienen te qebeuren voor
rekening van de bouwheer of zijn indeplaatsgestel-de, overeenkomstig de
voorÌ^/aarden van de betrokken nutsbedrijven en wat de werken vermel-d in artikel
1 51, 52 en 53 betreft, onder toezj-cht van de technische dienst die minstens 15
werkdagen op voorhand bij aangetekende brief in kennis dient gesteld te worden
van de aanbesteding, uitvoering en aanvaarding der werken. De bouwheer belegt
vooraf een coördinatievergaderinq met de opdrachtgever, de ontwerper, de
aannemer en de technische dienst van het qemeentebestuur. Aan de afgevaardigde
van de gemeente dient toegang verleend te worden tot de werf.
De aangelegde infrastructuur en gronden zoals aangegeven op het plan van
grondafstand en bestemd voor de openbare wegenis en aanhorigheden van de
verkavel-ing zullen kostel-oos en "om niet", vrij en onbelast overgedragen worden
aan de gemeente, íngevolqe verbintenis hiertoe aangegaan door de bouwheer of
zijn indeplaatsgestelde, op basis van een door de bouwheer of zijn
indeplaatsgestelde samen te stellen dossj-er en in zijn opdracht en kosten
opgemaakt meetplan.
72. GRONDAFSTAND VERKAVELING ASSENEDESTEENVüEG

De gemeenteraad neemt akte van het sluiten van het openbaar onderzoek over de
verkavelingsaanvraag van Michel Daeninck, voor de verdeling in twee l-oten van
de gronden gelegen Assenedesteènweg en kadastraal- gekend als lste afdeling
sectie A 10/e, 10/f en 10/h waarbij één bezwaarschrift werd ingediend.
De grondafstand van 42,45m2 zoals opgenomen in de aanvraag voor
omgevingsvergunning voor het verkavel-en van gronden, ingediend door Michel
Daeninck, voor de verdeling in twee foten van de gronden gelegen
Assenedesteenweg en kadastraaf gekend al-s 1"t" afdeling sectie A 70/e, 10/f en
70/h dient kostel-oos en "om niet", vrij en onbel-ast overgedragen te worden aan
de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer en volgens de voorwaarden opgelegd
door het agentschap.

13. OVERNAME VüEGENIS (VERKAVELING BOSTOEN) .

Er wordt ingestemd met de eigendomsoverdracht van voormelde wegenis in het
gemeentelij k wegennet.

Deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut; de afstand geschiedt
zonder beding van prij s r^/egens het voordeel dat de afstand aan de afstanddoende
partij biedt.
Aan het Aankoopcomité Gent ! zal worden verzocht de akte van overdracht te
verlijden en het gemeentebestuur hierbij te vertegenwoordigen krachtens artikel
61 par. l- van de programmawet van 6 juli I9B9; alle kosten verbonden aan deze
akte zijn ten laste van de afstanddoende partij.
T4. ZELZATE_ZUID _ EXCLUSIEVE SAMENVüERKING GROEP HUYZENTRUYT.

De gemeenteraad neemt kennis van het aJ-s bijlage gevoeqde adviesdocument van
het adviescomité in de zin van de Verkoopsleidraad voor een 'verkoop onder
lastvoorwaarden van een projectgebied aan de Verbroederingslaan te ZeIzaLe' ,
zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2018. De gemeenteraad
bevestigt dat Groep Huyzentruyt de in de Verkoopsfeidraad gestelde criteria op
voldoende wijze ontmoet.

De gemeenteraad stemt in met een exclusieve samenhierking met Groep Huyzentruyt
en neemt akte van de in dat kader opgestarte onderhandel-ingen met het oog op
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het uitwerken van een aan de gemeenteraad voor te leggen verkoopsovereenkomst-
onder-l-astvoorwaarden, na bijstelling van het project overeenkomstig de in het
adviesdocument aangegeven werkpunten.

15. HONDENLOSLOOPWEIDE IN GROENZONE TUSSEN PARKING VREDEKAAI EN BRUGHUIZEN _

GOEDKEUREN REGLEMENT EN KENNISNAME GEBRUIKSOVEREENKOMST.

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om
duidelijkheid te scheppen over de organisatie 'Dierenwelzijn Zelzale'. Het
college dient na te gaan:

1. Dat Dierenwel-zi1n ZeLzate de nodige verzekeringen heeft afgesloten m.b.t.
burgerlijke en contractuele aansprakeJ-ijkheid.
2. Door wie/welke personen DierenweJ-zijn Zelzate vertegenwoordigd wordt. M.a.w.
wie aangesproken kan worden en verantwoordelijk kan qesteld worden indien er
zich probl-emen voordoen.

De reglementen \groot terrein' en 'klej-n terrein' met betrekking t.ot het
gebruik en de toegang tot de hondenlosloopweide in de groenzone gelegen naast
de parking Vredekaai, tussen de parking en de Brughuizen, in het park Opgevuld
kanaal-, op het grondgebied van Afdeting Maritieme Toegang, worden niet
goedgekeurd.

Het wordt aan de organj-satie 'DierenweJ-zijn ZelzaLet uitdrukkelijk verboden om
de hondenlosloopweide (s) in gebruik te nemen en open te stellen voor publiek.
16. MAATREGELEN OM FIETSPADEN VRIJ TE HOUDEN (op veTzoeK van de PVDA+) .

De l-aatste weken zijn er vefe kl-achten over fietspaden díe geblokkeerd worden
door fout geparkeerde vrachtwagens langsheen de R4 in Zelzate. Fietsers worden
gedwongen om gevaarlijke manoeuvres uit te voeren.

De PvDA+-fractíe vraagt dat er sneffer opgetreden wordt tegen dergeTíjke
overtredingen. Door te sensjbiJ-iseren van de chauffeurs en door verbal-iseren
van overtredingen. Raadsfid Geert Asman (PVDA+) voegt daar aan toe dat er in de
Zonnebl-oemstraat rol-l-en toiletpapier te vinden zijn en zelfs menseli¡ke
uitwerpsefen.
De heer Martin Acke, schepen-voorz itter , stelt dat de parkeerstrook ter hoogte
van het kerkhof inderdaad te smal- is. Dit probfeem werd reeds vorig jaar
aangekaart bij AV,IV, maar er ü¡aren toen geen plannen om die parkeersLrook te
verbreden. Naar aanl-eiding van de recente (veiligheids-)problemen werd nogmaals
een brief verstuurd naar A!rIV. Het is nu wachten op het antwoord.

De heer Frank Bruggeman, butgemeester, weet dat er in 2018 minder vracht\^/agens
ed. zijn geverbaliseerd. Vaak omdat (buitenlandse) chauffeurs hun vrachtwagen
parkeren en zich daarna te voet verplaatsen. Een patrouille blij ft dan
bijvoorbeeld niet wachten totdat de chauffeur teruggekeerd is naar zí)n
voertuig. Er is ook nog een'zware vlek' in de statistieken: het is nameJ-ijk
niet mogelijk om te achterhalen hoeveel chauffeurs hun vrachtwagens hebben
verplaatst op bevel van een bevoegd persoon/ na een zogezeqde mondelinge
waarschuwing. Van deze overtreding wordt dan geen pv van opgesteld omdat de
inbreuk ophoudt te bestaan.
De heer Erank Bruggeman, burgemeester, over de aanwezigheid van toiletrollen en
uitwerpsefen t.h.v. de Zonnebfoemstraat: "Een mogeJ-ijke oplossing is het
inrichten van betalende parkings met sanitaire voorzieningen, al- worden deze
(te) weinì-g gebruikt. Bovendien moesten de toiletten aan de grens met Sas van
Gent wegens gebrek aan respect (uitwerpsel-en overal) en ondoenlijk veef
onderhoud afgebroken \n/orden".
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De heer Geert Asman (PVDA+) zeql dat het pJ-aatsen van een DixitoíJ-et wel- de
nood om in het openbaar de behoefte te doen weg kan nemen.

De heer Martin Acke, schepen-voorz itter , stelt dat deze mogelijkheid onderzocht
moet worden door het college.
I1 . MEDEDELINGEN EN KENN]SGEVINGEN.

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) wilt graag de aandacht vestigen op de brieven van
de gouverneur betreffende klachten tegen diverse collegebesluiten m.b.t.
verhuis financiele dienst, aanpassi-ngswerken raadzaal gemeentehuis,,
bijeenroepen van de gemeenteraad in het Klooster en tegen het niet tijdiq
bezorgen van de collegeverslagen aan de gemeenteraad.

Hierin stel-t de gouverneur duidelijk dat:

- er duidelijk een wisselmeerderheid bestaat binnen de gemeenteraad;
- beslissingen van het college ingaan tegen daden van behoorlijk bestuur;
- een totaal-visie omtrent het beheer van de gemeentelijke infrastructuur

ontbreekt;
- de gemeenteraad herhaaldelijk voor schut wordt gezet.

18. OPVOLGEN VAN DE PROBLEMAT]EK VAN DE GELUIDSOVERLAST IN DE HEIDELAAN: VüAT IS
DE STAND VAN ZAKEN OP VERZOEK VAN DE PVDA+

De heer Frank Bruggeman, burgemeestet, legt uit dat het asfal-t aan het begin
van de tunnel (richting Knokke) over een lengte van ongeveer 100 meter werd
vernj-euwd en dat de kl-achten m.b.t. de geluidsoverl-ast hierdoor aanzienlijk
verminderd zijn.
79. VERZOEK AAN DE GEMEENTERAAD EN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN OM

ZICH ALSNOG BURGERLIJKE PARTIJ TE STELLEN IN DE ZAAK VAN DE MILJOENENFRAUDE BIJ
APCOA. (OP VERZOEK VAN DE PVDA+)

Het college van burgemeester en schepenen start een onderzoek naar de
haalbaarheid van dit dossier m.a.w. hoe groot is de kans dat de gemeente
Zelzate geld kan recupereren en Legen wel-ke prijs (rekening houdend met
gerechtskosten ed. ) ?

20. PVDA+ vraagt het plaatsen van gemeentelijke aanpfakborden (op verzoek van
de PVDA+)

De borden worden zo snel- als mogelijk gepl-aatst op de gekende focaties:
. Oprit brug R4/Kanaalstraat;
o Burg. J. Chalmetfaan;
r Bibliotheek;
. Cesenaticolaan aan garages Iveq;
. Rijkswachtlaan - hoek met Pres. J. E. Kennedybaan (R4);
. Koophandelsp]-ein (wijk Klein Rusland) ;
. Ingang Ooievaarslaan/Assenedesteen\¡/eg;
. De Keyserstraat/Hoogbouwplein (aan appartementsgebouw)

27. SNELHETDSBEPERKENDE MAATREGELEN DENDERDREVE OP VERZOEK VAN DE PVDA+

Momenteef staat ongeveer in het midden van de Denderdreve een proefopstelling,
waarbij chicanes geplaatst zi)n. Hierdoor moet het verkeer dat van de
Assenedesteenweg komt, sfalommen voorbij de hindernissen. Het verkeer dat van
de Poel komt richting Assenedesteenweg dient dan te stoppen om de tegenJ-iggers
voorrang te geven.

Het lijkt de PVDA+-fractie wenselijk om de proefopstelting uit te breiden d.oor
nog minstens 4 chicanes te plaatsen op strategische plaatsen, want de
Denderdreve is een lange straat en als er enkel in het midden chicanes staan,
dan heeft dat nauweli¡ks een impact op het rijgedrag".
De gemeenteraad beslíst om de proefopstelling uit de breiden met drie chicanes.
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22. BOUVüAANVRAAG BRAZEKE EN PARKEERPROBLEMEN IN DE STRAAT (OP VERZOEK VAN DE
PVDA+)

De PVDA+ heeft hierbij volgende vragen:

1. Is de bouwaanvraag ingetrokken en heeft men de bedoefing deze opnieuw in
te dienen?

2. Hoever staat het met het onderzoek voor de aanleg van een parking?
3. Vüelk voorstel wil het college voorleggen op de hoorzitting?

Schepen Marfeen Maenhout antwoordt dat er nog steeds gezocht wordt naar
oplossingen om het parkeerprobleem aan te pakken. Op de hoorzitting van 26
september 2018 zullen al-l-e betrokken partijen gernformeerd worden.

23. AFSLUITEN VAN HET KRU]SPUNT *STOEPE" OP DE E34 EN OVERLAST VOOR DE KATTE
(OP VERZOEK VAN PVDA+)

De PvDA+-fractie vraagt:
1. lVat zijn de huidige plannen?
2. Vüefke besprekingen zijn er ondertussen geweest?

De heer Frank Bru n, burqemeester, antwoordt dat AVüV heeft beloofd dat de
paralelweg eerst zaL afqewerkt worden afvorens dat het kruispunt "Stoepe" wordt
afgesloten.
24. AANPAK VERWAARLOZING SPEELPLEINTJE O. DE BRUYCKERSTRAAT (OP VERZOEK VAN DE

PVDA+)

Het speeJ-pleintje in de Omer De Bruyckerstraat J-igt er volgens buurtbewoners al-
jaren verwaarl-oosd bij. De PVDA+ vraagt een snel herstel- van deze speeltuigen
en een qrondig onderhoud van het pleintje.
De heer Kristof Stevelinck, schepen, antwoordt dat er dit jaar control-es werden
uitgevoerd m.b.t. preventie en veiligheid van de speel-pleintjes. De hogere
overheid heeft in haar rapport opgenomen dat het gemeentebestuur de tijd krijgt
om al-le speelpleinen opnj-euw aan de regels te l-aten voldoen.

!üat hersteld kan worden door de eigen diensten, wordt herstefd, voor sommige
speelpleinen moet echter materiaal worden besteld bij de l-everancj-ers van de
speeltoesteffen. Toestel-l-en die te sterk verouderd of onveilig zi)n, worden
afgebroken.

Alle speelpleinen zo snel mogeJ-ij k zullen worden aangepakt. Dit is ook
noodzakefijk naar veiligheid toe. Alle herstellingen werden opgenomen j-n een
planning die door de technische dienst zal gevolgd worden.

Voor de aanleg van nieuwe speelterreinen zal rekening gehouden word.en met de
leeftijd van de kinderen in de wijken zodat er gernvesteerd wordt in de juiste
materialen.
Het verslag van de keuring van de speelpleinen wordt aan al-le
gemeenteraadsl-eden bezorgd.

25. STAND VAN ZAKEN DOORTREKKEN FIETSPAD VüARANDE NAAR POST 2 ARCELOR MITTAL (OP

VERZOEK VAN DE PVDA+)

De PVDA+-fractie vraagt:
1. lriaarom is de doorsteek er vooralsnog niet gekomen?
2. ÍñaL is de stand van zaken rond dit dossier?

De PVDA+-fractie stel-t voor dat:
1. De gemeenteraad principieel zijn goedkeuring qeeft om deze veilige

fietsdoorsteek te realiseren;
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2 De gemeenteraad door de technische dienst
geschikte traject is, in welke materiafen
enz.

laat bekijken wel-ke het meeste
dit dient Le worden uitgevoerd,

De heer lulartin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat de bekommernis om deze
'missing link' te realiseren is aftijd meegenomen in de discussies die er
geweest zi¡n m.b.t. de realisatie van het "raamplan fiets". De gemeenteraad
heeft hieraan op 2 februari 2018 goedkeuring gegeven (aan de intekeningen van
de fietssneJ-wegen (FSVü), de bovenlokale functionele fietsroutes (BFF) en de
l-okal-e functionele fietsroutes (tFF) zoals besproken in de iGBC van
18 december 2011). Een principebeslissing nemen is nu overbodig.
De provincie heeft in ieder geval de intentie gegeven om werk te will-en maken
van dat fietssnelwegennetwerk. Echter, dit dossier is 100% gesubsidieerd en dat
betekent dat er bepaalde kwaliteitseisen aan verbonden zijn. Dit betekent ook
dat er infrastructurele maatregelen zul-len moeten genomen worden om het traject
van de fietssnelweg veilig te maken.

Op de vraag of hier dan eerst een subsidiedossier voor moet aangemaakt worden
en dat door de provincie moet worden goedgekeurd antwoordt de heer Martin Acke
schepen-voorzitter, dat het hier gaat om een fietssneJ-weg en dat de provincie
hier initiatief neemt. De provincie zal- dus met een plan komen, dat
uiteindelij k in samenwerking met de gemeenten gerealiseerd kan worden en dit
binnen dit en vijf jaar.
II. GEHEIME ZITTING

1. VüAARNEM]NG VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR _ VERZOEK VAN STAFMEDEIüERKER TOT
BEË]NDIG]NG VAN DE AANSTELL]NG ALS VüAARNEMEND ALGEMEEN DIRECTEUR _ AANSTELLING
VAN ADM]NTSTRAT]EF DESKUNDIGE ALS WAARNEMEND ALGEMEEN DIRECTEUR IN TVüEEDE LI.JN

Hoogachtend

Martin Acke

Voorzitter gemeenteraad
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