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

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

BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 24 SEPTEMBER 2018 

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

Aanwezig: Frank Bruggeman, burgemeester; 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe en Kristof Stevelinck, 

schepenen; 

Rik Laureys, voorzitter OCMW; 

Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Jan De Beule, Luc Verstraeten, 

Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, 

Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Marleen Vanmaercke, Sigrid De 

Ridder en Ann Van Hecke, raadsleden; 

Guy Verbuyst, algemeen directeur.  

Verontschuldigd: Linda Vereecke, schepen. 

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

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om 19:01 uur. 

Mevrouw Linda Vereecke, schepen is verontschuldigd wegens ziekte. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, schorst de vergadering voor het 

halfuurtje van de burger. 

HALFUURTJE VAN DE BURGER 

Mevrouw Patricia De Meyer vervoegt de raad.  

Tussenkomsten:  

1. Mevrouw Patricia De Block, wonende Koningin Astridlaan 30 te 9060 Zelzate. 

Mevrouw stelt dat het speelpleintje aan de Krekelmuyter sterk verwaarloosd is: 

de schommel is stuk, de paddenstoelen hebben geen dak meer. Dit zorgt voor 

ongenoegen bij de buurtbewoners.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat mevrouw hier een 

terechte opmerking maakt en zegt dat dit thema later op de avond nog zal 

behandeld worden.  

2. De heer Minnaert, wonende Koningin Astridlaan te 9060 Zelzate. 

Mijnheer stelt dat er ter hoogte van de Krekelmuyter een zeer grote put in het 

wegdek ligt. Hij merkt op dat dit een zeer gevaarlijke situatie is en vraagt om  

het wegdek zo snel mogelijk te herstellen en in de toekomst ook beter te 

onderhouden.  

Mijnheer heeft ook een foto bij en bezorgt deze aan de raadsleden.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat de algemeen 

directeur deze tussenkomst heeft genoteerd en de situatie zal laten 

onderzoeken door de technische dienst.  

De raad wordt heropend.  

1. GOEDKEUREN NOTULEN GEMEENTERAAD 25 JUNI 2018. 

De heer Freddy De Vilder vervoegt de raad.  

De heer Luc Verstraeten (VLD-SD) merkt op dat er naast zijn naam, op pagina 16 

van het verslag, CD&V Vrij Zelzate vermeld staat, terwijl dit VLD-SD moet zijn.   

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vindt deze opmerking terecht. Dit 

wordt gecorrigeerd in het verslag.  
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Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) over volgende formulering op pagina 33 van het 

verslag:  

“CVBA Wonen werd niet door de gouverneur gehoord omdat het geen aparte fractie 

vormt binnen de gemeenteraad. Raadslid De Meyer wenst zich daarom niet uit te 

spreken over de motie en zal bijgevolg niet mee doen aan de stemming”.  

Raadslid De Meyer verduidelijkt dat de sp.a-fractie in het dossier m.b.t. 

Klein-Rusland gehoord werd, maar dat zijzelf en raadslid De Vilder er niet bij 

betrokken werden. “CVBA Wonen” dient in deze vervangen te worden door “mevrouw 

Patricia De Meyer en de heer Freddy De Vilder” (omdat zij geen deel uitmaken 

van de delegatie van de sp.a-fractie).  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vindt ook deze opmerking terecht. Het 

verslag wordt aangepast.  

Rekening houdend met de opmerkingen worden de notulen van de gemeenteraad van 

25 juni 2018, als goedgekeurd (artikel 33 van het Gemeentedecreet) beschouwd. 

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt om agendapunt 24 ‘Aanpak verwaarlozing 

speelpleintje O. De Bruyckerstraat (op verzoek van de PVDA+)’ als eerstvolgend 

punt te behandelen.  

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.  

24. AANPAK VERWAARLOZING SPEELPLEINTJE O. DE BRUYCKERSTRAAT (OP VERZOEK VAN DE 

PVDA+) 

De heer Geert Asman (PVDA+) geeft toelichting bij het agendapunt:  

Er staat een geraamte van een schommel zonder schommel, paddenstoelen zonder 

hoofd en op sommige plaatsen staat het onkruid bijna een meter hoog. 

Het speelpleintje ligt nochtans in een wijk waar veel jonge gezinnen wonen.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat de beelden voor zich 

spreken en vraagt zich af waarom dit speelpleintje niet met regelmaat 

onderhouden wordt. Herstelling is inderdaad noodzakelijk. 

De heer Kristof Stevelinck, schepen, stelt dat er dit jaar controle werd 

uitgevoerd m.b.t. preventie en veiligheid van de speelpleintjes. De hogere 

overheid heeft in haar rapport opgenomen dat het gemeentebestuur de tijd krijgt 

om alle speelpleinen opnieuw aan de regels te laten voldoen.  

Wat hersteld kan worden door de eigen diensten, wordt hersteld. Voor sommige 

speelpleinen moet echter materiaal worden besteld bij de leveranciers van de 

speeltoestellen. Toestellen die te sterk verouderd of onveilig zijn, worden 

afgebroken.  

Schepen Stevelinck oppert dat het gemeentebestuur de laatste jaren steeds heeft 

geïnvesteerd in speelpleinen. 

De heer Geert Asman (PVDA+) beaamt dat er mooie, goed uitgeruste speelpleinen 

werden aangelegd maar benadrukt dat deze wel regelmatig onderhoud nodig hebben. 

Hij vraagt binnen welke termijn het speelpleintje in de Omer De Bruyckerstraat 

hersteld zal worden. 

De heer Kristof Stevelinck, schepen, geeft aan dat alle speelpleinen zo snel 

mogelijk zullen worden aangepakt. Dit is ook noodzakelijk naar veiligheid toe. 

Alle herstellingen werden opgenomen in een planning die door de technische 

dienst zal gevolgd worden.  
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Voor de aanleg van nieuwe speelterreinen zal rekening gehouden worden met de 

leeftijd van de kinderen in de wijken zodat er geïnvesteerd wordt in de juiste 

materialen.  

De heer Geert Asman (PVDA+) oppert dat er in elke wijk een speelplein aanwezig 

zou moeten zijn.  

Het verslag van de keuring van de speelpleinen wordt aan alle 

gemeenteraadsleden bezorgd.  

2. BUDGETWIJZIGING 2018/1 GEMEENTE 

De heer David Smet, financieel directeur, geeft toelichting bij dit agendapunt.  

DE RAAD: 

- Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de 

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

Centra voor Maatschappelijk Welzijn, en latere wijzigingen; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van 

de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 

toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 

provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, en latere 

wijzigingen; 

- Gelet op de ministeriële omzendbrief van 18 oktober 2013 (BB 2013/8) 

betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus; 

- Overwegende dat de gemeenteraad op 30 april 2018 de wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 heeft vastgesteld; 

- Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 2018/1, waaruit blijkt dat het 

resultaat voor exploitatie nagenoeg gelijk blijft op € 400.550; 

- Overwegende dat door inbreng van de investeringskredieten uit 2017 het 

resultaat van investeringen daalt tot € -4.171.889; 

- Overwegende dat het resultaat van liquiditeiten (andere) daalt tot € -

362.711; 

- Overwegende dat een gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar uit de 

rekening 2017 wordt ingebracht van € 4.284.360; 

- Overwegende dat hierdoor het resultaat op kasbasis voor 2018 uitkomt op € 

150.310 en de autofinancieringsmarge € -577.161. 

De heer Geert Asman (PVDA+) heeft geen vragen over de cijfers, deze zijn zeer 

duidelijk. Echter, volgens raadslid Asman verandert de budgetwijziging niets 

aan het beleid dat gevoerd wordt en dus zal de fractie de budgetwijziging niet 

goedkeuren.  

Het geld van het OCMW werd gebruikt om de kas van de gemeente te spijzen, dit 

met grote gevolgen voor de bevolking: (te) hoge kostprijs voor verblijf in 

rusthuis, 1 op 5 kinderen groeit op in armoede. Onderhoud van fietspaden, 

wegen, speelpleinen en dergelijke is ondermaats.   

Hij stelt dat de fractie zou een ander beleid voeren met onder meer het 

afschaffen van de huisvuilbelasting en het optrekken van de bedrijfsbelasting.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, wijst op de afwezigheid van schepen 

Linda Vereecke en dus op de afwezigheid van een meerderheid. Hij geeft aan dat 

het belangrijk is dat alle partijen de budgetwijziging goedkeuren, omdat hier 

budget wordt uitgetrokken voor het plaatsen van camera’s en degelijk 
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werkmateriaal voor de technische dienst zodat het onderhoud van voetpaden, 

wegen en dergelijke sneller en efficiënter kan verlopen. Met andere woorden: 

tegen de budgetwijziging stemmen is tegen de geplande investeringen stemmen.  

De heer Geert Asman (PVDA+) reageert daarop dat het de taak is van een 

burgemeester om met een begroting te komen die gedragen wordt door de 

meerderheid. Hij vindt dat de fractie bijna gedwongen wordt om een asociaal 

beleid goed te keuren en dit enkel omdat er een aantal investeringen worden 

beloofd.  

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt dat sp.a het gevoerde beleid van de 

afgelopen zes jaar veroordeelt en dat de partij zich kan aansluiten bij de 

argumenten van de PVDA+. Echter, wegens het herstel van voetpaden, het 

veiligheidsbeleid en andere beloften zal de partij zich onthouden.  

De heer Luc Verstraeten (VLD-SD) zegt dat er voor het onderhoud van de 

voetpaden geen budgetwijziging nodig zou moeten zijn: het geld voor dat 

onderhoud had reeds in het oorspronkelijke budget moeten zitten.  

De heer Freddy De Vilder (sp.a) vindt het herstel van de voetpaden een 

drogreden om de budgetwijziging goedgekeurd te krijgen. “Dit kunnen wij als 

oppositie niet goedkeuren”.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 10 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) tegen 9 neen-stemmen (Dirk Goemaere, 

Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Geert Asman, Karl Segers, Maureen 

Tollenaere, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe en Marleen Vanmaercke) bij 3 

onthoudingen (Luc Van Waesberghe, Brent Meuleman en Isabel Dellaert): 

Artikel 1: - De budgetwijziging 2018/1 wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit, de beleidsrapporten en toelichting, 

worden overgemaakt aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en 

digitaal aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling lokale en 

provinciale besturen, financiën en personeel. 

3. GEMEENTELIJK ONDERWIJS – GOEDKEURING AFSPRAKENBOEKJE EN SCHOOLREGLEMENT VOOR 

BASISSCHOOL DE KREKEL SCHOOLJAAR 2018-2019. 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 30, 42 en 43; 

 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119; 

 Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 ,artikelen 27, 28, 33, 

37, 54 en 172 quinquies;  

 Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het 

basisonderswijs, het secundair onderwijs en de centra voor 

leerlingenbegeleiding van 18 april 2018; 

 Gelet op het overleg in de schoolraad van 19 juni 2018; 

 Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 

betreffende het van het getuigschrift basisonderwijs; 

 Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 

betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement ; 
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 Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 

betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs ; 

 Overwegende de ministriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende 

samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis en het secundair onderwijs; 

 Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een 

schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur 

en de ouders en de leerlingen regelt; 

 Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief 

het afsprakenboekje) goedgekeurd op 20 september 2017 aan actualisatie toe 

is; 

 Overwegende dat meer schoolspecifieke afspraken door het College van 

Burgemeester en Schepenen, na overleg in de schoolraad, worden opgenomen in 

het afsprakenboekje; 

 Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de 

Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap; 

 Overwegende dat het college van 12 juli 2018 principieel haar goedkeuring 

heeft gegeven betreft de wijzigingen van het afsprakenboekje en het 

schoolreglement.  

De heer Geert Asman (PVDA+) verwijst naar de pedagogische visie die werd 

verdeeld naar de ouders toe. Hij vindt dit een mooi initiatief dat toont dat de 

gemeenteschool een zeer warme school is.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen:  

Artikel 1: - Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip 

van het afsprakenboekje, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 

september 2017 wordt opgeheven. 

Artikel 2: - Het hierbij gevoegde gewijzigde schoolreglement wordt goedgekeurd 

alsook de meer specifieke regels en afspraken opgenomen in het afsprakenboekje. 

Artikel 3: - Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en het afsprakenboekje   

wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter 

beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders  

die ondertekenen voor akkoord. 

4. GOEDKEUREN KLIMAATACTIEPLAN EN ACTIETABEL EN OPMAAK ADAPTATIEPLAN 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 betreffende het goedkeuren 

van het opmaak van individueel klimaat- en energieactieplan op maat van 

Zelzate; 

- Gelet op de ondertekening op 19 mei 2017 van het burgemeestersconvenant; 

- Overwegende dat het doel is om een vermindering van de CO2- uitstoot met 

minstens 40% tegen 2030 (t.o.v. 2011) + adaptatiebeleid te hebben; 

o CO2-uitstoot 2011 = 53.975  ton CO2  

o Verbruik 2011 = 386.381 MWh 

o -40 % CO2-uitstoot 2011 = -21.590 ton CO2 

- Overwegende dat de opmaak gebeurt aan de hand van een interactief traject: 

o Met provincie Oost-Vlaanderen, Veneco en studiebureau Zero Emission 

Solutions 

o Stuurgroep –  2 klimaatteams – projectteam m.b.t. gebouwen (met 

experts) – 1 klimaattafel voor de ganse bevolking 
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- Gelet op het ontwerp van het klimaatactieplan met de bijhorende actietabel 

- Gelet op het voorstel van volgende belangrijke acties: 

o Sensibiliseren en informeren rond duurzaam (ver)bouwen en 

energiezuinige maatregelen 

o Medewerking aan bovenlokale projecten 

o Organiseren informatiemomenten aan horeca 

o Klimaattoets bij alle beslissingen 

o Energiezuinig maken van eigen gebouwen 

o Onderzoeken van het potentieel aan restwarmte  

o Actieplan openbare verlichting uitwerken 

o Duurzaam woon-werkverkeer en duurzame dienstverplaatsingen en inzetten 

op fietsen en openbaar vervoer 

o Kader creëren voor renovatie van (sociale) wijken (RUP – 

planningsinstrumenten) 

o Milieu-, duurzaamheid– of klimaatcharter voor bedrijven, tertiaire 

sector, … laten tekenen 

o Autoluw maken van schoolomgeving 

o Opleiding eco-driving organiseren met bestaande transportbedrijven 

o Burgerparticipatie met betrekking tot klimaatverhaal ondersteunen  

- Overwegende dat bij steden en gemeenten dient gewerkt te worden met een 

meerjarenplan waarbij de begroting voor 2019 al vast ligt; naar uitgaven 

toe, kan het voorbereidend werk (planning, uitschrijven bestek, keuze 

leverancier, voorbereiding…) reeds in 2019 gebeuren, en vanaf 2020 kunnen 

effectieve maatregelen genomen worden; 

- Overwegende dat naast de CO2-reductie ook maatregelen moeten genomen worden 

om de negatieve effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk in te 

dijken; deze acties en maatregelen worden later vervat in een adaptatieplan 

(vb. het ontwikkelen van groengebied, planten van bomen);  

- Overwegende dat met de provincie Oost-Vlaanderen op Meetjeslands niveau de 

opmaak van adaptieplan i.k.v. klimaatplan georganiseerd wordt, met een 

geschatte kostprijs van 4700 euro; 

- Gelet op de amendementen van de PVDA+-fractie: 

o Amendement 1: de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf wordt 

opgenomen in het plan, met een prioriteit 1 omdat:  

 dit bedrijf aan renteloze kredietverlening kan doen, 

 de gemeente kan via het energiebedrijf participeren in 

windenergieprojecten, investeren in zonnepanelen op de eigen 

gebouwen, 

 wijkinnovaties kunnen gesteund worden door het energiebedrijf.  

o Amendement 2: het ontwikkelen van een visie op het renoveren in de 

wijken krijgt prioriteit 1 i.p.v. 2.  

o Amendement 3: er wordt naast eco-driving ook ingezet op lagere 

snelheden op de wegen en zo de CO2 uitstoot te verminderen.  

- Gelet op het amendement van de heer Frank Bruggeman, burgemeester: “De 

gemeenteraad gaat principieel akkoord met het feit dat de drie voorstellen 

van PVDA+-fractie onderzocht zullen worden en dat de resultaten zullen 

teruggekoppeld worden aan de gemeenteraad in november”. 

- Overwegende dat er volgens de sp.a-fractie een principebeslissing genomen 

moet worden om een engagement aan te gaan om in te zetten op energiebeheer 

en groene energie, niet om te onderzoeken;  

- Gelet op het amendement van raadslid De Vilder (sp.a) om volgende zin op te 

nemen in het actieplan: “We willen een Zelzaats energiebedrijf oprichten.” 
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en dat het gemeentebestuur hiermee de intentie om een energiebedrijf op te 

richten in het actieplan opneemt.  

- Overwegende dat de heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat het niet 

aan de orde is om over het amendement te stemmen omdat:  

o het dossier niet is uitgewerkt: in artikel 3 van het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad staat dat de gemeenteraadsleden een 

toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris dienen 

voor te leggen. Dit is eveneens van toepassing op een amendement om toe 

te laten een standpunt in te nemen; 

o men hier vraagt om een beslissing te nemen die in de sperperiode niet 

genomen mag worden, ook niet door de gemeenteraad.  

- Overwegende dat de algemeen directeur de bezorgdheid van de burgemeester 

beaamt; 

- Overwegende dat de heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opmerkt dat de 

gemeenteraad autonoom is om te bepalen of hierover gestemd wordt en dat hier 

volgens hem een legaal voorstel gedaan wordt; 

- Overwegende dat er gestemd wordt over:  

o Het amendement van raadslid De Vilder; 

o Amendementen 2 en 3 van de PVDA+ fractie; 

o Het energie – en klimaatactieplan, rekening houdend met de voorgestelde 

aanpassingen. 

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen over  

1. de oprichting van het energiebedrijf:  

“Er werd reeds contact opgenomen met Volterra, een coöperatieve vennootschap 

die duurzame energie in het Meetjesland mee wil ontwikkelen. Dit kan een 

alternatief zijn”.  

2. over het residentieel wonen: 

“De renovatiewerken liggen in handen van de sociale huisvestingsmaatschappij 

cvba Wonen.”  

3. over de lagere snelheden op de wegen: 

“Hierover dient politioneel advies gevraagd te worden, het gemeentebestuur kan 

in deze geen beslissing nemen.”  

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt dat hij aanvankelijk zeker voorstander was 

van de oprichting van een energiebedrijf, maar wenst toch ook de mogelijkheid 

om te participeren in de coöperatieve vennootschap bestudeerd te zien.  

Hij vraagt daarop een schorsing om de voorstellen die nu op tafel liggen te 

kunnen bespreken.  

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) zegt dat het, ondanks het overleg met collega’s, 

een moeilijk gegeven is om, zonder cijfers, een beslissing te nemen. Hij oppert 

dat een principebeslissing m.b.t. het oprichten van zo’n energiebedrijf en/of 

de participatie in de coöperatieve Volterra hier misschien wel beter past, 

zodat er ruimte blijft om ten minste beide mogelijkheden te onderzoeken.  

De sp.a-fractie wil echter een zeer duidelijk signaal geven nl. dat de weg naar 

privatisering dichtgehouden moet worden en zal daarom de amendementen van de 

PVDA+-fractie steunen.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat de gemeenteraad niet kan 

stemmen over de oprichting van een energiebedrijf wegens gebrek aan cijfers.  

Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) pleit voor de amendementen. Volgens haar 

spelen cijfergegevens hier geen rol, omdat het immers gaat over het opnemen van 
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voorstellen in een actieplan. Andere voorstellen in het plan zijn ook nog niet 

(volledig) becijferd. Bovendien kan de gemeente via het energiebedrijf EFRO 

(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)subsidies aantrekken. 

De heer Martin Acke schepen-voorzitter, merkt op dat het amendement zegt dat de 

gemeenteraad beslist om een Zelzaats energiebedrijf op te richten. Zonder 

onderzoek en zonder cijfergegevens is het onmogelijk om die beslissing te 

nemen. Bovendien zegt de wetgeving dat een bestuur geen zware maatregelen mag 

nemen in het jaar van de verkiezingen.  

De algemeen directeur deelt de bezorgdheid van de voorzitter. 

 

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt dat het gemeentebestuur een 

principebeslissing kan nemen die inhoudt dat het zal inzetten op energiebeheer 

en groene energie maar dat de manier waarop dit zal gebeuren nog onderzocht 

dient te worden. M.a.w. onderzoeken welke optie het voordeligst is: het 

oprichten van een energiebedrijf of participeren in een coöperatie.  

De heer Karl Segers (PVDA+) legt uit dat de oprichting van het energiebedrijf 

de mogelijkheid om te participeren in de coöperatie niet uitsluit. Met het 

energiebedrijf kan de gemeente enerzijds zelf accenten kan leggen/initiatieven 

nemen die voor haar van belang zijn (zonder afhankelijk te zijn van de 

initiatieven van de coöperatie). Anderzijds kan het energiebedrijf d.m.v. 

participatie in de coöperatie lagere prijzen bedingen omwille van 

schaalvoordelen. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter ziet twee fundamentele problemen die 

verhinderen om als gemeenteraad een gefundeerde beslissing te kunnen nemen:  

1. Er is onvoldoende motivatie, het voorstel is onvoldoende onderbouwt (geen 
alternatieven onderzocht, financiële gevolgen werden niet berekend,…)  

2. Het is niet verantwoord om in een verkiezingsjaar dergelijke beslissing 
te nemen. 

Hij stelt voor om het onderzoek naar het oprichten van een energiebedrijf in 

het plan op te nemen en dit prioriteit één te geven.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester dient daarop volgend (sub)amendement in:  

“De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het feit dat de drie voorstellen 

van PVDA+-fractie onderzocht zullen worden en dat de resultaten zullen 

teruggekoppeld worden aan de gemeenteraad in november”.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) oppert dat er een principebeslissing genomen moet 

worden om een engagement te nemen, niet om te onderzoeken.  

De heer Freddy De Vilder (sp.a) stelt voor om volgende zin op te nemen in het 

actieplan: “we willen een Zelzaats energiebedrijf oprichten”. Willen is een 

intentie en net die intentie moet opgenomen worden in het actieplan. Hij vraagt 

daarover de stemming.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, wenst genotuleerd te zien dat het 

volgens hem niet aan de orde is om over de amendementen te stemmen om volgende 

redenen:  

1. het dossier is niet uitgewerkt: in artikel 3 van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad staat dat de gemeenteraadsleden een 

toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris dienen voor 

te leggen. Dit is eveneens van toepassing op een amendement om toe te 

laten een standpunt in te nemen. 

2. men vraagt hier om een beslissing te nemen die in de sperperiode niet 
genomen mag worden, ook niet door de gemeenteraad.  
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Hij stelt dat de gouverneur dergelijke beslissing zal schorsen en vraagt aan de 

algemeen directeur om dit verder uit te zoeken.  

De algemeen directeur beaamt de bezorgdheid van de burgemeester.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, merkt op dat de gemeenteraad autonoom 

is om te bepalen of hierover gestemd wordt. Het is volgens hem een legaal 

voorstel om over te stemmen en legt daarop het amendement van raadslid De 

Vilder voor ter stemming.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) benadrukt dat hij dit amendement zal steunen 

omdat dit in wezen net hetzelfde amendement is als dat van de PVDA+-fractie.  

Met 12 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe en Marleen Vanmaercke) tegen 

10 neen-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Luc Verstraeten Claudio Rizzo 

Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) wordt het amendement van raadslid De Vilder 

aanvaard. Volgende zin opgenomen in het actieplan: “We willen een Zelzaats 

energiebedrijf oprichten”.  

Bijgevolg valt het amendement van de burgemeester en het oorspronkelijk 

amendement van de PVDA+-fractie zonder voorwerp.  

Er wordt vervolgens gestemd over: 

Amendement 2: het ontwikkelen van een visie op het renoveren in de wijken 

krijgt prioriteit 1 i.p.v. 2.  

Het amendement wordt aanvaard met 13 ja-stemmen (Martin Acke, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Marleen Vanmaercke, Dirk 

Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, 

Karl Segers Maureen Tollenaere) bij 9 onthoudingen (Frank Bruggeman, Marleen 

Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Claudio Rizzo, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke). 

Er wordt vervolgens gestemd over:  

Amendement 3: er wordt naast eco-driving ook ingezet op lagere snelheden op de 

wegen en zo de CO2 uitstoot te verminderen.  

Het amendement wordt aanvaard met 13 ja-stemmen (Martin Acke, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Marleen Vanmaercke, Dirk 

Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, 

Karl Segers Maureen Tollenaere) tegen 1 neen-stem (Jan De Beule) bij 8 

onthoudingen (Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof 

Stevelinck, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke). 

Er wordt vervolgens gestemd over het klimaatactieplan en actietabel, rekening 

houdend met de drie amendementen. Het klimaatactieplan en actietabel wordt 

algemeenheid van stemmen goedgekeurd.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 12 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe en Marleen Vanmaercke) tegen 

10 neen-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Luc Verstraeten Claudio Rizzo 

Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke): 
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Artikel 1: - Volgende zin wordt opgenomen in het actieplan: “We willen een 

Zelzaats energiebedrijf oprichten”. 

Met 13 ja-stemmen (Martin Acke, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De 

Vuyst, Johan De Jonghe, Marleen Vanmaercke, Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, 

Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers Maureen 

Tollenaere) bij 9 onthoudingen (Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke):  

Artikel 2: - Het ontwikkelen van een visie op het renoveren in de wijken krijgt 

prioriteit 1 i.p.v. 2.  

Met 13 ja-stemmen (Martin Acke, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De 

Vuyst, Johan De Jonghe, Marleen Vanmaercke, Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, 

Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers Maureen 

Tollenaere) tegen 1 neen-stem (Jan De Beule) bij 8 onthoudingen (Frank 

Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Luc 

Verstraeten, Claudio Rizzo, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke):  

Artikel 3: - Er wordt naast eco-driving ook ingezet op lagere snelheden op de 

wegen om zo de CO2 uitstoot te verminderen. 

Met algemene stemmen:  

Artikel 4: - De gemeenteraad keurt het klimaatactieplan en de acties goed, 

rekening houdend met de aanpassingen zoals beschreven in artikel 1 t.e.m. 3. 

Artikel 5: - De gemeenteraad kiest voor de opmaak van een adaptatieplan op maat 

van de gemeente. 

Artikel 6: Bij het opmaken van het meerjarenbegroting wordt budget ingepland 

voor:  

 het uitvoeren van acties in kader van het klimaatactieplan, 

 de opmaak van het adaptieplan, 

 het uitvoeren van acties in kader van het adaptatieplan. 

Artikel 7: - Dit besluit wordt opgestuurd naar: 

 Veneco, t.a.v. An Heyerick, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen  

 Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Milieubeleidsplanning, t.a.v. Naïma 

Lafkioui, AC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. 

5. GOEDKEUREN AANPASSING AAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE 

INFORMATIEVEILIGHEID MET DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN. 

De heren Luc Van Waesberghe en Dirk Goemaere verlaten de raad.  

DE RAAD: 

 Overwegende dat de samenwerking tussen gemeente en provincie gebaseerd is op 

het Provinciaal decreet, waarbij de Provincie vanuit haar bestaande 

intermediaire rol en invulling gevend aan artikel 2 (§2, 2e) van het 

Provinciedecreet, een ondersteunende, coördinerende rol spelen bij het 

participatorisch inzetten van deskundigheid bij deze lokale overheden; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 2 september 2015 betreffende de 

goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst informatieveiligheid tussen 

gemeente Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen waarbij voor de gemeente 

Zelzate een informatieveiligheidsconsulent ter beschikking wordt gesteld; 

 Overwegende dat nu een wijziging van de samenwerkingsovereenkomst wordt 

doorgevoerd omdat:  
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o De rol van informatieveiligheidsconsulent in het kader van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming aangevuld wordt met de rol van 

functionaris gegevensbescherming.  

o Het tarief in lijn wordt gebracht met de reële kosten van de ter 

beschikking gestelde profielen bij piva eGov. Dit vertaalt zich in een 

tariefstijging van 13,81 euro per dag. Het huidig tarief ging uit van een 

eerder theoretisch kostenmodel voor het hele personeelsbestand van de 

provincie. Deze ingreep is noodzakelijk voor de kwaliteitsborging – en 

verbetering van onze dienstverlening.  

 Overwegende dat deze laatste tariefcorrectie ook stapsgewijs in de andere 

samenwerkingsovereenkomsten van het bestuur met piva eGov doorgevoerd: 

o Voor bestaande ICT-samenwerkingsovereenkomst werd de tariefcorrectie 

reeds doorgevoerd vanaf 1 april (GR 2018 04 30); 

o Voor bestaande GIS-samenwerkingsovereenkomst wordt de tariefaanpassing 

pas ingevoerd vanaf 1 januari 2019. 

 Overwegende dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst inzake 

informatieveiligheid de huidige overeenkomst vervangt en start op 1 juli 

2018; 

 Overwegende dat volgens de nieuwe samenwerkingsovereenkomst de kostprijs 

voor de terbeschikkingstelling van een informatieveiligheidsconsulent op 

jaarbasis forfaitair € 8.284,59 bedraagt en dat het gemeentebestuur hiertoe 

van de provincie per kwartaal een kostennota à rato van één vierde van de 

jaarlijkse kostprijs ontvangt; 

 Overwegende dat de kostprijs vanaf 2019 jaarlijks op 1 januari aangepast 

wordt in verhouding met de verhoging of verlaging van de gezondheidsindex 

van de maand december van het voorgaande jaar; 

 Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt om de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst inzake informatieveiligheid goed te keuren; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de aanpassing aan de in bijlage gevoegde 

samenwerkingsovereenkomst inzake informatieveiligheid met de provincie Oost-

Vlaanderen goed.  

Artikel 2: - De kostprijs voor de terbeschikkingstelling van de 

informatieveiligheidsconsulent bedraagt op jaarbasis forfaitair €8.284,59 

(vanaf 2019 jaarlijks indexeerbaar) en dient per kwartaal à rato van één vierde 

van de jaarlijkse kostprijs te worden betaald. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit, alsook één ondertekend exemplaar van de 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal worden toegezonden aan de provincie. 

6. OVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTEBIBLIOTHEEK EN REPROBEL - VOORSTEL TOT HET 

ONGEWIJZIGD HERNIEUWEN VAN DE LOPENDE OVEREENKOMST M.B.T. NIEUWE PAGINATARIEF 

VOOR ÉÉN JAAR – GOEDKEURING. 

De heer Luc Van Waesberghe vervoegt de raad.  

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad.  

DE RAAD: 
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 Gelet op de wet d.d. 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 

naburige rechten, gewijzigd door de wet van 03 april 1995 en door de wet van 

31 augustus 1998; 

 Gelet op het K.B. d.d. 30 juni 1997 betreffende de vergoeding aan auteurs en 

uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van 

werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd, gewijzigd 

door het K.B. van 13 december 2002; 

 Gelet op het K.B. d.d. 15 oktober 1997 tot het belasten van een vennootschap 

(Reprobel) met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren 

van werken die op grafische wijze of soortgelijke wijze zijn vastgelegd; 

 Gelet op de overeenkomst tussen gemeente Zelzate en Reprobel die werd 

goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 26 oktober 2004 en die betrekking 

heeft op de algemene administratie, de onderwijsinstellingen en de 

bibliotheek van gemeente Zelzate; 

 Gelet op het schrijven van Reprobel van 18 juli waarin verwezen wordt naar 

de nieuwe reprografiewetgeving d.d. 2017 en de nieuwe paginatarieven die 

daaruit volgden en waarin Reprobel voorstelt om de huidige overeenkomst voor 

de gemeentebibliotheek voor één jaar ongewijzigd te hernieuwen aan het 

paginatarief. Concreet betekent dit dat voor 2017 per voltijds equivalent 

€ 158,44 euro excl. btw betaalt kan worden;  

 Gelet op  de  Wet  van  22  december  2016,  gepubliceerd  in  het  Belgisch  

Staatsblad  van 29 december 2016, tot wijziging van het Wetboek van 

Economisch recht (hierna: 'WER'); 

 Gelet op de artikelen Xl.235-239 (reprografievergoeding ten bate van de 

auteurs, hierna 'de reprografievergoeding') en de artikelen Xl.318/1-6 

(afzonderlijk ingestelde wettelijke vergoeding ten bate van de uitgevers 

voor reproducties op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven 

op papier, hierna de 'wettelijke uitgeversvergoeding') WER, evenals de 

onderliggende uitzonderingen op het auteursrecht (de artikelen Xl.190, 5° en 

Xl.191, § 1, 1° WER), hierna samen ook 'de wettelijke licentie' genoemd; 

 Gelet op de twee Koninklijke Besluiten van 5 maart 2017, gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad van 10 maart 2017, die de modaliteiten van inning en het 

tarief van de reprografievergoeding enerzijds en de wettelijke 

uitgeversvergoeding anderzijds bepalen, en die voorzien dat beide 

vergoedingen samen worden geïnd via een uniek loket (Reprobel); 

 Gelet op de ministeriële aanstelling van Reprobel als centrale 

beheersvennootschap voor de inning en de verdeling van de 

reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding van 19 september 

2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2017; 

 Overwegende dat de nieuwe uitvoeringsbepalingen inzake de 

reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding, meer bepaald 

voor wat de tarieven betreft, vooralsnog maar voor één referentiejaar (het 

volledige kalenderjaar 2017) gelden; 

 Overwegende dat de nieuwe wets-en uitvoeringsbepalingen inzake de 

reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding de oude 

bepalingen van de Auteurswet en van het K.B. van 30 oktober 1997 inzake 

reprografie vervangen; 

 Overwegende dat de apparatenvergoeding inzake reprografie (op o.m. 

kopieertoestellen en multifunctionele reproductieapparaten) per 1 januari 

2017 is afgeschaft maar dat het paginatarief voor een fotokopie van een 

auteursrechtelijk beschermd werk of een uitgave (hierna verkort: 'beschermd 

werk') onder de wettelijke licentie door de Koning voor het referentiejaar 

2017 werd opgetrokken tot 0,0554 EUR voor de reprografievergoeding en de 

wettelijke uitgeversvergoeding samen; 
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 Overwegende dat de reprografievergoeding en de wettelijke 

uitgeversvergoeding, evenals de onderliggende uitzonderingen op het 

auteursrecht, beperkt zijn tot de fotokopieën van beschermd werk binnen de 

grenzen van de wettelijke licentie; 

 Overwegende dat beide partijen dit Addendum te goeder trouw hebben 

onderhandeld en ook te goeder trouw zullen uitvoeren. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorwerp van het 

addendum: 

De berekening en de betaling van de reprografievergoeding en de wettelijke 

uitgeversvergoeding die de Vergoedingsplichtige (samen) aan Reprobel 

verschuldigd is voor het Referentiejaar 2O17, en dat op basis van het volume 

fotokopieën van beschermd werk onder de wettelijke licentie dat eerder tussen 

Partijen werd onderhandeld en dat het voorwerp uitmaakt van de lopende 

overeenkomst tussen Partijen (hierna: 'de Overeenkomst'); het Addendum strekt 

er derhalve hoofdzakelijk toe om de Overeenkomst tussen Partijen te 

actualiseren in het licht van de nieuwe paginavergoeding voor het 

Referentiejaar 2017, met dien verstande dat: 

 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; 

 elke verwijzing in de Overeenkomst naar de Auteurswet en/of naar het 

Koninklijk Besluit van 30 oktober 1997, wat het Referentiejaar 2017 

betreft voor niet-geschreven wordt gehouden. Die verwijzing moet, wat 

dit Referentiejaar betreft, worden begrepen als een verwijzing naar de 

relevante bepalingen van het WER en naar de nieuwe uitvoeringsbesluiten 

waarvan 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.  

Artikel 2: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de berekeningsgrondslag en 

bedrag van de te betalen vergoeding voor het referentiejaar 2017 

(reprografievergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding samen) zoals berekend 

in onderstaande tabel:  

Aantal in aanmerking genomen 

fotokopieën van beschermd werk in het 

referentiejaar 2017 

2860 fotokopieën uit beschermd werk 

per bediende in vte.  

Paginabedrag van de vergoeding 2017 – 

reprografieën wettelijke 

uitgeversvergoeding samen 

€ 0,0554  

Betalingsmodaliteiten: 
Overeenkomstig de factuurvoorwaarden 

van Reprobel tenzij dit Addendum 

daarvan afwijkt. 

Duur van dit Bijvoegsel: 1 jaar (referentiejaar 2017) 

Artikel 3: - De partijen komen overeen dat dit addendum wordt gesloten voor 

één jaar, te weten het referentie – en kalenderjaar 2017.  

Artikel 4: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de vrijstelling van 

formaliteiten:  
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§ 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 

tijdig en volledig zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomt. 

De Vergoedingsplichtige wordt, onder de gestelde voorwaarde en voor het 

betreffende Referentiejaar, vrijgesteld van alle formaliteiten opgelegd door 

de wet en de uitvoeringsbesluiten inzake reprografievergoeding en wettelijke 

uitgeversvergoeding. 

§ 2. lndien de Vergoedingsplichtige zijn verplichtingen op grond van dit 

Addendum niet tijdig en/of volledig nakomt, dan zijn de (sanctie)bepalingen 

van de wet en de uitvoeringsbesluiten inzake reprografievergoeding en 

wettelijke uitgeversvergoeding onverkort van toepassing, onverminderd de 

toepassing van de factuurvoorwaarden van Reprobel. 

§ 3. Reprobel wordt door de Vergoedingsplichtige uitdrukkelijk vrijgesteld van 

de verplichting tot mededeling of vezending aan deze laatste van alle 

documenten die de Vergoedingsplichtige op grond van de wet- en regelgeving 

inzake reprografievergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding zouden moeten 

worden meegedeeld of toegezonden. 

Artikel 5: - 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.  

Artikel 6: - 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. 

Artikel 7: - Voor de uitvoering van dit Addendum kan elke communicatie tussen 

Paftijen worden gericht aan de adressen vermeld in de hoofding daarvan, 

onverminderd de gebruikelijke operationele communicatie tussen Partijen die 

digitaal kan worden gevoerd.  

Elke wijziging van het adres of de zetel van een Partij of van een relevant 

digitaal communicatieadres moet onverwijld schriftelijk of per mail worden 

meegedeeld aan de wederpartij. 

Artikel 8: - Het Belgische recht is van toepassing op dit Addendum. Enkel de 

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om van 

enig geschil tussen Partijen over dit Addendum kennis te nemen, onverminderd 

evenwel het recht van Reprobel om het geschil voor leggen aan een andere 

wettelijk bevoegde rechtbank.  

Artikel 9: - Een afschrift van dit besluit, alsook het bijvoegsel aan de 

overeenkomst samen met de ingevulde en ondertekende aangifte worden bezorgd 

aan Reprobel.  

7. VERENIGING AUDIO – AANDUIDEN VAN EEN VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE 

VERGADERING 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 september 2017 houdende de 

beslissing om als gemeente Zelzate toe te treden tot Audio via lidmaatschap 

OCMW; 

- Overwegende dat de Algemene Vergadering van de vereniging Audio op 14 juni 

2018 de toetreding van gemeente Zelzate heeft goedgekeurd; 
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- Overwegende dat in de volgende fase van de formele toetredingsprocedure de 

raad van elke deelgenoot zijn akkoord dient te betuigen met de toetreding; 

- Overwegende dat dit om administratieve redenen éénmaal per jaar gebeurt na 

de Algemene Vergadering; 

- Overwegende dat gemeente Zelzate als deelgenoot van de vereniging recht 

heeft op één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en dat daarom 

gevraagd wordt om vóór 15 december 2018 een afgevaardigde te mandateren voor 

vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering; 

- Overwegende dat conform artikel 226 van het OCMW-decreet de afgevaardigde 

een mandataris moet zijn;  

- Overwegende dat het college de heer Frank Bruggeman, burgemeester, Maurice 

Salzmannlaan 32, 9060 Zelzate als kandidaat-vertegenwoordiger aan de 

gemeenteraad voorstelt; 

- Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd; 

- Gelet op artikel 226 van het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

- Gelet op het gemeentedecreet. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 12 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Jan De 

Beule, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) bij 8 

onthoudingen (Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere 

Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke):  

Artikel 1: - De gemeenteraad duidt de heer Frank Bruggeman, burgemeester, 

Maurice Salzmannlaan 32, 9060 Zelzate aan als vertegenwoordiger voor de 

algemene vergadering van de vereniging Audio. 

Artikel 2: - Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt aan Audio bezorgd 

t.a.v. Bart De Pauw, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel of bart.de-pauw@audio-

lokaal.be.  

8. STRAATNAAMGEVING – INDUSTRIETERREIN TEN ZUIDEN VAN DE KMO-ZONE 

KARNEMELKPOLDER – TRIPHONSTRAAT – VOORLOPIGE AANVAARDING. 

De heer Dirk Goemaere vervoegt de raad.  

DE RAAD: 

 Gelet op de verkavelingsvergunning die werd gegeven aan bvba Batoka voor de 

ontwikkeling van het resterende industrieterrein ten zuiden van de KMO-zone 

Karnemelkpolder; 

 Overwegende dat bij de ontwikkeling van het resterende industrieterrein een 

straat aangelegd zal worden, zoals aangeduid op het stratenplan hieronder: 

mailto:bart.de-pauw@audio-lokaal.be
mailto:bart.de-pauw@audio-lokaal.be
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- Overwegende dat deze straat een naam dient te krijgen;  

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

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

verplicht om voorafgaandelijk advies te vragen aan de cultuurraad, wel 

gebruikelijk. Bovendien zal het latere advies dan ook vlotter kunnen 

worden verleend of zelfs maar een formaliteit zijn.  

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

a. aanplakking  
b. adviesvraag aan gemeentelijke cultuurraad  

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

Brandweer, Politie, Rijksregister, nutsmaatschappijen 

- Overwegende dat op 6 juni 2018 advies werd gevraagd aan de gemeentelijke 

cultuurraad (brief met kenmerk gv/st/18.0574)  

- Overwegende dat het gemeentebestuur op 20 juni 2018 een mail ontving van 

dhr. Geert Verbiest van Batoka bvba waarin hij uitlegt dat het bedrijvenpark 

Triphon zal heten (naar de 3de naam van zijn overleden vader) en waarin hij 

voorstelt om de straat Triphonlaan of Triphonstraat te noemen;  

- Overwegende dat het voorstel van dhr. Verbiest werd overgemaakt aan de 

gemeentelijke cultuurraad op 22 juni 2018 (brief met kenmerk gv/st/18.0639);  

- Gelet op volgend advies/voorstel van de gemeentelijke cultuurraad: 

TRIPHONSTRAAT;  

- Gelet op het collegebesluit d.d. 13 september 2018 waarin het college van 

burgemeester en schepenen principieel akkoord gaat met volgende straatnaam: 

TRIPHONSTRAAT; 

- Overwegende dat een voorlopige aanvaarding van deze straatnaam door de 

gemeenteraad vereist is;  
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- Gelet op het decreet van 28 januari 1977 gewijzigd bij decreten van 

1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002; 

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

De heer Freddy De Vilder (sp.a) vraagt of het gebruikelijk is dat de aanvrager 

van het bouwproject ook de straatnaam bepaald.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat iedereen vrij is om 

suggesties te doen en dat het uiteindelijk aan de cultuurraad toekomt om daar 

advies over te geven. In dit geval is er positief advies.  

De heer Freddy De Vilder (sp.a) stelt dat een straatnaam normaliter vasthangt 

aan personen met een zekere verdienste in de gemeente.  

De heer Kristof Stevelinck, schepen, stelt dat de uiteindelijke beslissing 

afhangt van het openbaar onderzoek. Er kan bezwaar aangetekend worden. 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) vindt het opmerking van raadslid De Vilder 

terecht. Verder verwijst hij naar het protest tegen de vergunning van het 

project, onder meer omdat er door de bouw van het bedrijvenpark waardevol 

natuurgebied wegvalt. Rekening houdend met die voorgeschiedenis zal de PVDA+ 

fractie zich onthouden.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, merkt op dat de eigenlijke motivatie 

voor de straatnaam voorkomt uit het feit dat het bedrijvenpark Trihphon noemt. 

Het is niet zozeer de band met de familie die hier doorslaggevend is.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt dat de sp.a-fractie zich ook zal onthouden. 

omwille van de precedentwaarde.   

BESLUIT : 

In openbare zitting 

10 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) bij 11 onthoudingen (Dirk 

Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, 

Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De 

Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13 

september 2017 om de straat, zoals aangeduid op het stratenplan gevoegd bij dit 

besluit, TRIPHONSTRAAT te noemen wordt door de gemeenteraad voorlopig aanvaard. 

Artikel 2: Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende een periode 

van 30 dagen door:  

a. Het aanschrijven van betrokkenen (omwonenden, huurders en alle eigenaars 
woonachtig in België); 

b. Openbare aanplakking. 
 

9. VASTSTELLING OCMW JAARREKENING 2017. 

De heer Luc Verstraeten vervoegt de raad.  

DE RAAD: 

 Gelet op artikel 174 §2 van het OCMW-decreet d.d. 19 december 2008 waarin 

vermeld wordt dat een afschrift van de vastgestelde jaarrekening bezorgd 

wordt aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na verzending, zijn 

opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur; 

 Gelet op het Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, 

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

wijziging van het MB BBC van 26 november 2012; 
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 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus 

gemeenten, provincies en OCMW’s van 25 juni 2010 en het besluit tot 

wijziging van het BBC-besluit van 23 november 2012; 

 Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 3 juli 2018, waarin de 

jaarrekening 2017 van het OCMW werd goedgekeurd; 

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

 Gelet op het feit dat de jaarrekening is ontvangen door de financieel 

directeur op 16 juli 2018. 

De heer Brent Meuleman (sp.a) verwijst naar de tussenkomsten van dhr. Kevin 

Uytterhaeger tijdens de OCMW-raad, die daar het standpunt van de sp.a op het 

beleid heeft verdedigd.  

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt waarom er voor de werkingssubsidies voor 10% 

minder uitgegeven dan er eigenlijk gebudgetteerd was.  

De heer Rik Laureys, OCMW-voorzitter, antwoordt dat de werkingssubsidies 

grotendeels personeelskosten omvatten. Een aantal werknemers die afwezig waren 

door ziekte, werden niet vervangen (voor de volledige periode van hun 

afwezigheid).   

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1: - De jaarrekening 2017 van het OCMW Zelzate wordt vastgesteld. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel 

directeur, de OCMW-voorzitter en de heer provinciegouverneur van Oost-

Vlaanderen. 

10. MACHTIGING TOT VERKOOP KARNEMELKSTRAAT 6. 

De heer Luc Van Waesberghe, de heer Kurt Van Weynsberghe en mevrouw Marleen 

Vanmaercke verlaten de raad.  

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 8 september 1998 waarin de verkoopakte 

werd goedgekeurd voor het perceel, toen kadastraal gekend als deel van 2de 

afdeling sectie B 430/z en heden gekend als 2de afdeling sectie B 430/b/3; 

 Gelet op de akte van verkoop onroerend goed van het perceel, toen kadastraal 

gekend als deel van 2de afdeling sectie B 430/z en heden gekend als 2de 

afdeling sectie B 430/b/3 van 10 maart 1999; 

 Gelet op de bijzondere voorwaarden 6 tot en met 8 uit de verkoopakte waaruit 

blijkt dat bij verkoop binnen de 20 jaar na aankoop de toenmalige koper, en 

dus huidige eigenaar een machtiging dient te verkrijgen van de gemeente om 

het toen aangekochte goed te kunnen verkopen ofwel dat de gemeente de 

goederen terugkoopt;  

 Gelet op de mail van 10 juli 2018 ontvangen van Caroline Vandamme, Notariaat 

Roegiers & Tack, met de vraag tot toelating tot overdracht van het onroerend 

goed (grond en bedrijfgebouw) Karnemelkstraat 6, kadastraal gekend als 2de 

afdeling sectie B 430/b/3 aan de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid en onder de benaming “VAN HECKE LOGISTICS”, overeenkomstig 

de bepalingen en voorwaarden opgenomen in het voorstel tot partiële 

splitsing en dit aan de boekwaarde; 

 Gelet op het bijgevoegde voorstel tot splitsing en motivatie van Caroline 

Vandamme, Notariaat Roegiers & Tack; 

 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 

juli 2018 waarin beslist werd de gemeenteraad te verzoeken tot machtiging 
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voor verkoop en af te zien van het recht tot terugkoop van de voormelde 

goederen;  

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft de heer van Hecke Marc en van Hecke Dirk als 

zaakvoerders van Bvba Record Trans, Karnemelkstraat 6, 9060 Zelzate de 

machtiging om over te gaan tot verkoop van het perceel 2de afdeling sectie B 

430/b/3 en ziet bijgevolg af van het recht tot terugkoop van de goederen.  

Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Caroline Vandamme, 

Notariaat Roegiers & Tack, Dorp 38, 9185 Wachtebeke en gemaild naar 

c.vandamme@notarissenwachtebeke.be.  

11. GOEDKEUREN ZAAK VAN DE WEGEN VERKAVELING ASSENEDESTEENWEG-KASTEELSTRAAT. 

De heer Luc Van Waesberghe en de heer Kurt Van Weynsberghe vervoegen de raad.  

DE RAAD: 

 Gelet op de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 
ingediend door Groep Huyzentruyt, Wagenaarstraat 33, 8791 Waregem voor 

gronden gelegen te Kasteelstraat - Assenedesteenweg, 9060 Zelzate, kadastraal 

gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D 0342 H, 0374 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; 

 Gelet dat de percelen gelegen zijn in woongebied; 

 Gelet dat er voorzien wordt om een binnengebied van 16.447 m² te ontwikkelen 
voor 39 eengezinswoningen onder de vorm van open, halfopen en gesloten 

bebouwing. Er worden 20 overdekte parkeerplaatsen voorzien en 25 open. 13 van 

deze parkeerplaatsen bevinden zich aan de toegang van de wijk; 

 Gelet dat de verkaveling ontsloten wordt via de Assenedesteenweg; dat 
richting de Kasteelstraat een noodweg wordt voorzien; 

 Gelet dat de hoofdontsluitingsweg 4m breed is en aangelegd wordt in 
waterdoorlatende betonstraatstenen en de parkeerplaatsen worden aangelegd in 

betongrasdalen; 

 Gelet dat de groenzone als grasweide wordt voorzien;  

 Gelet op het plan van grondafstand waarbij de parking ter hoogte van de 
Assenedesteenweg, de wegenis, waterloop, parkeerplaatsen op de kop, noodweg 

en parkzone worden overgedragen aan het openbaar domein;  

 Gelet op de ontvangen adviezen:  
o Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Integraal waterbeleid heeft advies 

uitgebracht op 31 mei 2018, ontvangen op 4 juni 2018. De eindconclusie 

van het advies luidt als volgt: een machtiging wordt verleend voor het 

omleggen van waterloop O8223b1 van 3de categorie onder algemene en 

bijzonder voorwaarden en dit wanneer de omgevingsvergunning wordt 

afgeleverd.   

o Farys heeft advies uitgebracht op 28 augustus 2018. De eindconclusie 

van het advies luidt als volgt: ongunstig gezien:  

 Het ontwerp kan niet gunstig worden geadviseerd omwille van het 

niet voldaan zijn aan de “ontwerprichtlijnen verkavelingen" 

inzake 

 Alle riolering dient te zijn gelegen binnen toekomstig openbaar 

domein.  
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 Alle infiltratie/buffervoorzieningen op niveau van de verkaveling 

moet voorzien zijn binnen toekomstig openbaar domein zodat 

bereikbaarheid voor onderhoud gegarandeerd is. 

 De voorziene openbare infiltratie/buffervoorziening is niet 

ontworpen voor alle kavels binnen de verkaveling. 

 Het nieuwe RWA-stelsel moet volledig onafhankelijk voorzien 

worden van de waterloop binnen de verkaveling.  

 Het ontwerp kan niet gunstig worden geadviseerd omwille van het 

niet voldaan zijn aan de “gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening" inzake 

 Loten 6-10, 11-12, 13-17, 28-32, 33-37: de ontworpen private 

infiltratievoorziening voldoet niet inzake het nodige 

buffervolume en infiltratieoppervlakte volgens de voorwaarden 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening. 

o Agentschap Wegen en Verkeer AWV - District Gent Gewestwegen heeft 

advies op 16 juli 2018. De eindconclusie van het advies luidt als 

volgt: voorwaardelijk gunstig   

o Zwarte Sluispolder heeft advies uitgebracht op 27 mei 2018,. De 

eindconclusie van het advies luidt als volgt: voorwaardelijk gunstig: 

 Aangewezen om de gracht aan de achterkavelgrens van loten 48 tem 

59 in te buizen en naast de overwelvingsbuis ook een drainagebuis 

te plaatsen 

 Voor de waterloop van derde categorie die verplaatst wordt dient 

het gemeentebestuur te bepalen wie zal instaan voor het jaarlijks 

onderhoud van de nieuwe waterloop en dit om de jaarlijkse 

ramingskost te bepalen en omdat na de reiniging, het reit en 

slibafval uit de bedding onmiddellijk moet afgevoerd worden 

o Proximus heeft advies uitgebracht, ontvangen op 3 mei 2018. De 

eindconclusie van het advies luidt als volgt: voorwaardelijk gunstig: 

 Proximus investeert in de aanleg van de telecominfrastructuur in 

het geplande project voor zover de verkavelaar/vergunninghouder 

investeert in de nodige grondwerken. 

 Gelieve ons uit te nodigen op alle coördinatie- en 

werfvergaderingen via werven.a12@proximus.com 

o INFRAX stedenbouwkundig advies heeft advies uitgebracht, ontvangen op 9 

mei 2018. De eindconclusie van het advies luidt als volgt: 

voorwaardelijk gunstig: 

 Het project moet voldoen aan “Reglement voor verkavelingen en 

bouwprojecten” en de reglementen omtrent riolering. Voor aardgas, 

elektriciteit en openbare verlichting zal de initiatiefnemer een 

offerte ontvangen met specifieke voorwaarden waaraan voldoen moet 

worden 

o TELENET heeft advies uitgebracht, ontvangen op 15 mei 2018. De 

eindconclusie van het advies luidt als volgt: voorwaardelijk gunstig: 

 offerte 25025236 van 15 mei 2018voor het aanpassen van de 

infrastructuur 

o HULPVERLENINGSZONE  CENTRUM (OOST-VLAANDEREN) heeft advies uitgebracht 

op 6 mei 2018, ontvangen op 17 mei 2018. De eindconclusie van het 

advies luidt als volgt: voorwaardelijk gunstig   

 Gelet dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek ; dat het 

openbaar onderzoek plaats vond van 2 mei 2018 tot en met 1 juni 2018; dat 

naar aanleiding van het openbaar onderzoek er 1 bezwaarschrift werd 

ontvangen:  

o Bezwaarschrift ontvangen 25 mei 2018 betreffende:  

1. ontbreken van een betegeld voetpad voor de parking aan de zijde van 

de Assenedesteenweg, maar het voorzien van gras, 

2. vraag om kruispunt met Vogelzangwijk veiliger te maken gezien het 

doorgangsverkeer zeer hoog is. 
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 Overwegende dat overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering houdende 
vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor 

voetgangersverkeer waarbij het aanleggen van wegen voor voetgangersverkeer 

minimaal 1,5m breed moeten zijn bij een rooilijn van 9 m of meer; dat dit het 

geval is voor de Assenedesteenweg; 

 Gelet dat het college van burgemeester en schepenen op 13 september 2018 
beslist heeft om de zaak van de wegenis ter goedkeuring voor te leggen aan de 

gemeenteraad;  

 Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 31 van het 
omgevingsvergunningsdecreet een besluit dient te nemen over de zaak van de 

wegen, alvorens het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing kan 

nemen over de verkavelingsaanvraag; 

 Overwegende dat conform artikel 75 van het omgevingsvergunningsdecreet het 

vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning lasten kan verbinden; 

dat buiten het voorzien in de nodige financiële waarborgen, lasten onder 

meer betrekking kunnen hebben op: 

1°  de verwezenlijking of de renovatie van wegen, groene ruimten, 

ruimten voor openbaar nut, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen of 

woningen, op kosten van de vergunninghouder. [Vooraleer lasten op te 

leggen met betrekking tot nutsvoorzieningen worden de 

nutsmaatschappijen die actief zijn in de gemeente waarin het 

voorwerp van de vergunning gelegen is, door het vergunningverlenende 

bestuursorgaan om advies verzocht. Hierbij wordt gestreefd naar het 

gelijktijdig aanleggen van nutsvoorzieningen, waardoor de hinder ten 

gevolge van deze aanleg maximaal wordt vermeden;      

2°  de bewerkstelliging van een vermenging van kavels die tegemoetkomen 

aan de behoeften van diverse maatschappelijke groepen op grond van 

de grootte van de kavels, respectievelijk de typologie, de 

kwaliteit, de vloeroppervlakte, het volume of de lokalenindeling van 

de daarop op te richten woningen of op te stellen vaste of 

verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt. 

 Overwegende dat lasten ook kunnen inhouden dat, wanneer de werken zijn 

begonnen, aan de overheid gratis, vrij en onbelast de eigendom wordt 

overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, 

groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de 

gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd; 

 Overwegende dat de lasten redelijk en in verhouding dienen te zijn tot de 

vergunde handelingen;  

 Overwegende dat de aanvrager een verbintenis heeft toegevoegd met daarin de 

bepalingen  

1. De vrije en onbelaste eigendom kosteloos af te staan aan de gemeente 
Zelzate van de gronden bestemd voor het aanleggen van de openbare 

wegenis en aanhorigheden ter hoogte van en binnen de verkaveling. Deze 

kosteloze grondafstand moet geschieden bij de definitieve aanvaarding 

van de werken.  

2. De kosten te dragen voor de aanleg en/of aanpassing van de 
elektriciteitsvoorzienings-, waterbedelings-, TV en FM-distributienet, 

gas-, openbare verlichting en telefonische installaties.  

3. De kosten te dragen voor de aanleg en/of aanpassing aan de bestaande 
toestand van de wegverharding en de riolering.  

4. Niet tot de verkoop van de percelen te zullen overgaan vooraleer hij de 
voorgeschreven werken heeft uitgevoerd of de nodige financiële 

waarborgen voor de uitvoering ervan heeft verschaft en nadat een attest 
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is afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen dat aan 

alle verplichtingen is voldaan;  

 Gelet op de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening; 

 Gelet op het omgevingsvergunningsdecreet en uitvoeringsbesluiten; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten. 

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt wat de impact zal zijn op het verkeer 

(kruispunt Ooievaarslaan en Assenedesteenweg) en of er op voorhand advies werd 

gevraagd bij de mobiliteitsambtenaar en/of de politie.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat er een parallelweg komt naast 

de e34. Deze nieuwe ontsluitingsweg zorgt voor minder druk verkeer. Hij 

benadrukt dat er werd afgesproken dat eerst de parallelweg wordt afgewerkt (om 

de verkeersdruk op de Assenedesteenweg te ontlasten) en pas nadien zal het 

kruispunt e34 en Stoepe afgesloten worden.  

Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) wilt weten of het stuk voor de loten 28-32 ook 

nog bij het openbaar domein moet opgenomen worden omdat daar nog leidingen 

getrokken moeten worden. Ze denkt bovendien dat er te weinig parkeerplaatsen 

voorzien zijn voor de hele verkaveling. Ze wijst er ook op dat de gemeenteraad 

goedkeuring dient te geven op een ontwerp waarover Farys, een belangrijke 

speler in dit dossier, ongunstig advies heeft gegeven.  

Volgens raadslid De Meyer had een commissie heel wat onduidelijkheden in dit 

dossier kunnen wegnemen. Ze stelt dat de gemeenteraad nu moet handelen in goed 

vertrouwen.   

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 10 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) bij 11 onthoudingen (Dirk Goemaere, Patricia 

De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Brent 

Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe en Marleen 

Vanmaercke): 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van het sluiten van het openbaar 

onderzoek voor het verkavelen van gronden ingediend door Groep Huyzentruyt, 

Wagenaarstraat 33, 8791 Waregem voor gronden gelegen te Kasteelstraat - 

Assenedesteenweg, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D 

0342 H, 0374 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. 

Artikel 2: - De zaak van de wegen, zoals ontworpen in de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, ingediend door Groep 

Huyzentruyt, Wagenaarstraat 33, 8791 Waregem voor gronden gelegen te 

Kasteelstraat - Assenedesteenweg, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als ZELZATE 1 

AFD, sectie D 0342 H, 0374 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 

wordt goedgekeurd mits te voldoen aan volgende voorwaarden en lasten:  

Alle noodzakelijke infrastructuurwerken zullen uitgevoerd en aangelegd worden 

door en ten laste van de verkavelaar/bouwheer of zijn indeplaatsgestelde: 

§1. Wegen- en rioleringswerken:  

De wegen- en rioleringswerken op eigendom van de bouwheer of zijn 

indeplaatsgestelde en de gemeente Zelzate zullen uitgevoerd worden rekening 
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houdend met het advies van Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Integraal 

Waterbeleid, Agentschap Wegen en Verkeer AWV - District Gent Gewestwegen, 

Zwarte Sluispolder (muv. het inbuizen van de oorspronkelijke waterloop ter 

hoogte van de achtertuinen van loten 48 tem 59); Proximus; Infrax, Telenet en 

de Brandweerzone Centrum en in nauw overleg met de technische dienst van de 

gemeente Zelzate.  

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.  

§2 Nutsleidingen:  

Voor de aanleg van de nutsleidingen dient de bouwheer of zijn 

indeplaatsgestelde de richtlijnen en voorwaarden van de betrokken nutsbedrijven 

na te leven en conform de afgeleverde en gevolgde adviezen. 

§3 Wegsignalisatie:  

Wegsignalisatie en plaatsing van verkeersborden en hydrantaanduidingen zijn 

eveneens ten laste van de bouwheer of zijn indeplaatsgestelde en dienen 

uitgevoerd op aanwijzingen van de burgemeester. 

§4 Ter hoogte van de terreinen van de NMBS 

Plaatsen van een afsluiting tussen het spoorwegdomein en de verkavelde percelen 

van 1,5m hoogte. 

§5 Aanplant 

De aanplant dient te gebeuren in streekeigen soorten het eerste plantseizoen 

volgend op de aanleg van de openbare parkeerplaatsen.  

Artikel 3: - De bouwheer of zijn indeplaatsgestelde 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 formele goedkeuring door het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 4: - De bouwheer of zijn indeplaatsgestelde dient vóór de uitvoering 

van de werken over alle noodzakelijke machtigingen te beschikken en dient 

voorafgaandelijk de ligging na te gaan van alle leidingen teneinde schade aan 

deze te voorkomen.  

Artikel 5: - Planning en uitvoering van voormelde lasten en werken dienen te 

gebeuren voor rekening van de bouwheer of zijn indeplaatsgestelde, 

overeenkomstig de voorwaarden van de betrokken nutsbedrijven en wat de werken 

vermeld in artikel 1 §1, §2 en §3 betreft, onder toezicht 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 coördinatievergadering met de 

opdrachtgever, de ontwerper, de aannemer en de technische dienst van het 

gemeentebestuur. Aan de afgevaardigde van de gemeente dient toegang verleend te 

worden tot de werf.  

Artikel 6: -  De aangelegde infrastructuur en gronden zoals aangegeven op het 

plan van grondafstand en bestemd voor de openbare wegenis en aanhorigheden van 

de verkaveling zullen kosteloos en “om niet”, vrij en onbelast overgedragen 

worden aan de gemeente, ingevolge verbintenis hiertoe aangegaan door de 

bouwheer of zijn indeplaatsgestelde, op basis van een door de bouwheer of zijn 

indeplaatsgestelde samen te stellen dossier en in zijn opdracht en kosten 
opgemaakt meetplan. 

12. GRONDAFSTAND VERKAVELING ASSENEDESTEENWEG 

DE RAAD: 

 Gelet op de aanvraag voor omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden (O/2018/42), ingediend door Michel Daeninck, voor de verdeling in 

twee loten van de gronden gelegen Assenedesteenweg en kadastraal gekend als 

1ste afdeling sectie A 70/e, 70/f en 70/h (ter inzage bij de afdeling 

vergunningen); 
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 Gelet dat de aanvraag getroffen wordt door het rooilijnplan Rijksweg 436 

Zelzate Kaprijke(Assenedesteenweg) van 7 juli 1970;  

 Gelet op het openbaar onderzoek lopende van 21 mei 2018 tot en met 19 juni 

2018 waarbij één bezwaarschrift werd ingediend; dat dit bezwaarschrift niet 

handelt over de grondafstand ;  

 Gelet dat het verkavelingsplan een grondafstand inhoudt van 42,45m², 

overeenstemmend met het deel getroffen door de rooilijn; 

 Overwegende dat de grondafstand kosteloos en “om niet”, vrij en onbelast 

overgedragen dient te worden aan de wegbeheerder Agentschap Wegen en 

Verkeer, met Sara Kinds als contactpersoon; 

 Overwegende dat de inrichting van de zone voor grondafstand niet is 

meegegeven op het verkavelingsplan; dat bij de aanvraag voor de 

omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen deze zone dient 

ingericht te worden met kort gesneden gras, kiezels of conform de bepalingen 

opgelegd door de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer;  

 Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 en 

latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van het sluiten van het openbaar 

onderzoek over de verkavelingsaanvraag van Michel Daeninck, voor de verdeling 

in twee loten van de gronden gelegen Assenedesteenweg en kadastraal gekend als 

1ste afdeling sectie A 70/e, 70/f en 70/h waarbij één bezwaarschrift werd 

ingediend. 

Artikel 2: - De grondafstand van 42,45m² zoals opgenomen in de aanvraag voor 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, ingediend door Michel 

Daeninck, voor de verdeling in twee loten van de gronden gelegen 

Assenedesteenweg en kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie A 70/e, 70/f en 

70/h dient kosteloos en “om niet”, vrij en onbelast overgedragen te worden aan 

de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer en volgens de voorwaarden opgelegd 

door het agentschap. 

13. OVERNAME WEGENIS (VERKAVELING BOSTOEN). 

Mevrouw Maureen Tollenaere vervoegt de raad.  

DE RAAD: 

 Gelet op het schrijven d.d. 12 juni 2018 van Villabouw Bostoen, 

Koninginnelaan 2 bus 3, 9031 Drongen, met het verzoek de wegenis 

Eikelstraat-Kasteelstraat zoals aangeduid op het plan van grondafstand 

dossier vk 1106 plan nr. 216024/akte te kunnen overdragen aan het 

gemeentebestuur; 

 Overwegende dat de wegenis perceel Sectie D 66z2 een oppervlakte heeft van 

328,24 m²; 

 Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering d.d. 24 april 2018; 

 Overwegende dat de overdracht slechts wordt aanvaard mits vaststelling van 

het feit dat wegenis en openbaar groen zich in goede staat bevinden; 

 Gelet op het Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005. 

BESLUIT: 
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In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Er wordt ingestemd met de eigendomsoverdracht van voormelde 

wegenis in het gemeentelijk wegennet. 

Artikel 2: - Deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut; de afstand 

geschiedt zonder beding van prijs wegens het voordeel dat de afstand aan de 

afstanddoende partij biedt. 

Artikel 3: - Aan het Aankoopcomité Gent 1 zal worden verzocht de akte van 

overdracht te verlijden en het gemeentebestuur hierbij te vertegenwoordigen 

krachtens artikel 61 par. 1 van de programmawet van 6 juli 1989; alle kosten 

verbonden aan deze akte zijn ten laste van de afstanddoende partij. 

14. ZELZATE-ZUID – EXCLUSIEVE SAMENWERKING GROEP HUYZENTRUYT. 

DE RAAD: 

 Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2017 over het 

project ‘ontwikkeling ontspanningszone Zelzate-Zuid’; 

 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2018 ‘ontwikkeling 

ontspanningszone Zelzate-Zuid’; 

 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2018 tot goedkeuring van de 

Verkoopsleidraad voor een ‘verkoop onder lastvoorwaarden van een 

projectgebied aan de Verbroederingslaan te Zelzate’;  

 Overwegende dat binnen de verkoopsprocedure twee ‘startdossiers’ werden 

ingeleid, die beide de toets aan de in de Verkoopsleidraad gestelde 

toelatingsvoorwaarden en criteria hebben doorstaan; 

 Overwegende dat aan beide kandidaten de mogelijkheid is geboden om een 

uitgewerkt dossier in te leiden overeenkomstig rubriek 3.3 van de 

Verkoopsleidraad; 

 Overwegende dat één kandidaat (Groep Huyzentruyt) tijdig een uitgewerkt 

dossier  aan het gemeentebestuur heeft bezorgd; 

 Overwegende dat de andere kandidaat (consortium Alheembouw en Sto Real 

Estate) per schrijven aan de algemeen directeur heeft laten weten geen 

uitgewerkt dossier te kunnen inleiden omwille van een aantal noodwendigheden 

in lopende opdrachten; 

 Overwegende dat het uitgewerkt dossier van Groep Huyzentruyt aldus aan de 

criteria vermeld in rubriek 3.3 van de Verkoopsleidraad moet worden 

getoetst, waarbij geldt dat de onderhandelingen in beginsel eerst worden 

aangevat indien een kandidaat 50% of meer behaalt; 

 Overwegende dat rubriek 3.3.1 van de Verkoopsleidraad ter zake een 

voorafgaande beoordeling door het ingestelde adviescomité vereist; 

 Overwegende dat het adviescomité een toetsingsdocument heeft opgemaakt, dat 

toegevoegd wordt als bijlage bij huidige gemeenteraadsbeslissing; 

 Overwegende dat de gemeenteraad vaststelt dat het door Groep Huyzentruyt 

uitgewerkte project inpasbaar is in de Verkoopsleidraad en in de 

gemeentelijke beleidsdoelstellingen inzake sport, wonen en groen; dat zeker 

een score van 50% kan worden behaald; dat evenwel nog punctuele 

bijstellingen noodzakelijk zijn om te komen tot een robuust project; dat 

daarom overeenkomstig rubriek 3.3.2 van de Verkoopsleidraad een 

onderhandelingsfase is geïnitieerd om te komen tot een verkoopsovereenkomst-

onder-lastvoorwaarden na verfijning van het dossier (‘best and final 

offer’); 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 



26 
 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) stelt dat het adviescomité in dit dossier reeds 

zeer goed werk leverde. Echter, de tijdspanne waarin dit complexe project 

doorgelicht moet worden is zeer kort.  

Hij stelt dat er bovendien tijdens het laatste adviescomité een aantal 

onduidelijkheden waren die eigenlijk tegen deze gemeenteraad uitgeklaard hadden 

moeten zijn. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, zegt dat de gemeenteraad vandaag moet 

beslissen om de verdere uitwerking van het project toe te kennen aan de groep 

Huyzentruyt. Tijdens het volgende adviescomité op 8 oktober 2018 zal dhr. 

Vanschamelhout (in opdracht van dit bestuur) alle opmerkingen/onduidelijkheden 

behandelen en er voor zorgen dat deze opgenomen worden in het dossier. Het 

bestuur vraagt vandaag de mogelijkheid om verder te kunnen werken. 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) antwoordt dat volgende vragen zeker beantwoord 

moeten worden:  

1. Worden er collectieve ruimtes voorzien voor de 565 mensen die kunnen 
wonen in de Verbroederingslaan?  

2. Werd er gedacht aan speeltuinen? 
3. Welke oplossingen worden voorgesteld voor het parkeerprobleem in de 

Verbroederingslaan en Cesenaticolaan?  

4. Is er ruimte voor sociale woningen?  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, vraagt om vandaag akkoord te gaan met de 

samenwerking met Groep Huyzentruyt. Verdere vragen moeten zeker tijdens het 

adviescomité van 8 oktober rechtstreeks aan Groep Huyzentruyt gesteld worden, 

want ze zijn terecht.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, geeft raadslid Goemaere gelijk. De 

tweede kandidaat heeft afgehaakt vanwege de tijdsdruk. Dit kan ervoor zorgen 

dat er minder druk ligt bij de Groep Huyzentruyt om goed te presteren.  

De heer Johan De Jonghe (CD&V Vrij Zelzate) betreurt ook dat er slechts één 

inschrijver is. Kwaliteit en producten kunnen niet vergeleken worden, 

concurrentie kan niet tegen elkaar uitgespeeld worden.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, benadrukt dat Groep Huyzentruyt aan alle 

voorwaarden voldoet die door de gemeenteraad gesteld werden. De architect, dhr. 

Vanschaemelhout, heeft de kwaliteit van de producten onderzocht en aanpassingen 

gevraagd. Er is hier zeker controle op geweest.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) deelt de bezorgdheden van de raadsleden, maar 

stelt dat er goede intenties zijn. Hij verwijst daarbij naar de volgende 

overwegingen uit het ontwerpbesluit: “dat evenwel nog punctuele bijstellingen 

noodzakelijk zijn om te komen tot een robuust project” en “[…] om te komen tot 

een verkoopovereenkomst na verfijning van het dossier”. Volgens raadslid 

Meuleman verloopt de samenwerking met Groep Huyzentruyt constructief. Hij 

beaamt dat deze groep (voorlopig) voldoet aan de verwachtingen. De partij kijkt 

uit naar de tegemoetkomingen aan de vragen van de vele sportclubs ed. die op 8 

oktober zullen worden voorgesteld.  

Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) stelt dat ze niet betrokken is bij het 

adviescomité. Ze stelt dat het verschil tussen semi-openbaar groen en openbaar 

groen nog moet verduidelijkt worden.  

Raadslid De Meyer heeft volgende opmerking bij de financiering van het project:  

“In de gemeenteraad van 22 maart 2018 werd besloten dat er 4.500.000 euro nodig 

is voor de realisatie van het project. De verkoop van de verkaveling zou 

4.000.000 euro opbrengen, d.w.z. dat er 500.000 euro ten laste komt van de 

gemeente. In het dossier staat dat Groep Huyzentruyt afgerond 4.200.000 euro 

betaalt voor de verkaveling, waarvan 1.500.000 euro bij verkoop en 2.600.000 
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voor de bouw van de sportcomplexen. Daar zit de btw niet inbegrepen (zie “btw 

medecontractant” d.w.z. btw wordt betaald door de eindgebruiker, in deze de 

gemeente). De bouwrijpwerkzaamheden zijn ook niet opgenomen in het contract, 

dat staat duidelijk te lezen in het dossier. Werd hier een raming van gemaakt? 

Dit is wel noodzakelijk om het totale kostenplaatje te kunnen inschatten”.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vindt dit een zeer belangrijke 

opmerking die moet meegenomen worden naar het adviescomité. Hij vraagt aan 

raadslid De Meyer om de tekstpassages uit het dossier waarnaar ze verwijst 

zeker te bezorgen, zodat hierover vragen kunnen gesteld worden op 8 oktober.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt kennis van het als bijlage gevoegde 

adviesdocument van het adviescomité in de zin van de Verkoopsleidraad voor een 

‘verkoop onder lastvoorwaarden van een projectgebied aan de Verbroederingslaan 

te Zelzate’, zoals goedgekeurd bij  gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2018. De 

gemeenteraad bevestigt dat Groep Huyzentruyt de in de Verkoopsleidraad gestelde 

criteria op voldoende wijze ontmoet. 

Artikel 2: - De gemeenteraad stemt in met een exclusieve samenwerking met Groep 
Huyzentruyt en neemt akte van de in dat kader opgestarte onderhandelingen met 

het oog op het uitwerken van een aan de gemeenteraad voor te leggen 

verkoopsovereenkomst-onder-lastvoorwaarden, 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 heer Jan De Beule verlaat de raad. 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 november 2014 houdende het 

goedkeuren van de overeenkomst betreffende overdracht van beheer van 

openbaar domein genaamd ‘Park opgevuld kanaal’ gelegen te Zelzate met 

Afdeling Maritieme Toegang waarin vermeld staat dat de gemeente het 

volledige beschikkingsrecht heeft over de goederen met uitsluiting van het 

vestigen van zakelijke rechten en de verkoop van het terrein; 

- Gelet op het collegebesluit d.d. 26 juli 2018 houdende de principebeslissing 

tot toelating aan Dierenwelzijn Zelzate om een hondenlosloopweide te 

voorzien in de groenzone gelegen naast de parking Vredekaai, tussen de 

parking en de Brughuizen, in het Park Opgevuld Kanaal; 

- Gelet op het collegebesluit d.d. 13 september 2018 houdende de 

principebeslissing tot goedkeuring van de gebruiksovereenkomst en het 

reglement voor de hondenlosloopweide in de groenzone gelegen naast de 

parking Vredekaai, tussen de parking en de Brughuizen, in het Park Opgevuld 

Kanaal; 

- Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 met name art. 57 §3 1° c) nl. 

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor : 1° de daden van 

beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de 

gemeenteraad desgevallend vastgestelde algemene regels; 

- Gelet op de e-mail d.d. 14 september 2018 vanwege Liesbeth De Weder van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur waarin deze meedeelt dat het afsluiten van 

een gebruiksovereenkomst voor het inrichten van een losloopweide geen 

zakelijk recht is en dat het afsluiten van de overeenkomst een daad van 

beheer betreft zoals bedoeld in het gemeentedecreet art. 57 §3 1° c) 

waardoor de bevoegdheid ligt bij het college maar dat voor wat betreft de 
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beslissing tot goedkeuring van het reglement de bevoegdheid ligt bij de 

gemeenteraad;  

- Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten; 

- Overwegende dat de sp.a, PVDA+ en N-VA-fracties in de gemeenteraad sterke 

bedenkingen en vragen formuleren bij de gebruiksovereenkomst, meer bepaald 

over de contracterende partij, de respectievelijke verzekering/dekking 

m.b.t. aansprakelijkheid, het toelaten van agressieve en bijtgrage honden, 

de hoogte van de omheining, de opening van de losloopweide voorafgaand aan 

de goedkeuring van de reglementen en de electorale uitbuiting ervan door 

VLD-SD in de aanloop van de verkiezingen;  

- Overwegende dat de gemeenteraad om voornoemde redenen de voorgelegde 

reglementen voor het gebruik en de toegang van de hondenlosloopweide nog 

niet wenst goed te keuren.   

Mevrouw Isabel Dellaert (sp.a) heeft enkele bezorgdheden. Er zijn namelijk twee 

terreinen: één voor gewone honden en één voor agressieve honden. Ze twijfelt of 

er wel vraag is naar een hondenlosloopweide voor agressieve honden. Bovendien 

is de omheining tussen beide losloopweiden slechts 1,5 meter hoog. Grote honden 

kunnen daar met gemak over springen.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat Dierenwelzijn Zelzate de 

hondenlosloopweide heeft aangelegd volgens de normen. Het is trouwens de 

organisatie die verantwoordelijk is voor de uitbating van de 

hondenlosloopweide. 

Mevrouw Isabel Dellaert (sp.a) antwoordt dat de gemeente haar 

verantwoordelijkheid niet kan afschuiven. De gemeente moet erop toezien dat die 

uitbating correct gebeurt.  

De heer Luc Verstraeten (VLD-SD) begrijpt de opmerking van raadslid Dellaert.  

De heer Luc Van Waesberghe (sp.a) vraagt wie toestemming/opdracht gegeven heeft 

om de werken uit te voeren.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat het college een principieel 

akkoord heeft gegeven voor het organiseren van een losloopweide, echter er was 

geen goedkeuring om al te starten met de werken. De algemeen directeur heeft de 

organisatie op de dag van de werken meegedeeld dat ze voor hun beurt aan het 

werken waren.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, beklaagt zich over de uitvoering van 

de werken zonder wettelijke toelating en betreurt dat dergelijk initiatief 

electoraal werd gebruikt/misbruikt.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) oppert dat de organisatie van een losloopweide 

voor agressieve honden doordachter aangepakt moet worden en stelt dat het park 

hier geen geschikte locatie voor is. De sp.a-fractie zal daarom ook voorstellen 

om de agressieve honden niet toe te laten op de hondenlosloopweide.  

Daarnaast stelt raadslid Meuleman dat hij over de organisatie ‘Dierenwelzijn 

Zelzate’ geen informatie vindt. Wie is die organisatie? Heeft die organisatie 

een bestuur? Wat zijn de statuten van deze organisatie? Dit is volgens hem wel 

belangrijk om te weten aangezien er wordt voorgesteld om met die organisatie 

een overeenkomst af te sluiten.   

De heer Freddy De Vilder (sp.a) vraagt daarop naar het juridisch statuut van de 

organisatie en wenst te weten of Dierenwelzijn Zelzate voldoende verzekerd is. 

Concreet: heeft de organisatie een verzekering afgesloten en tot welk bedrag is 

de organisatie verzekerd?  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, legt uit dat Dierenwelzijn Zelzate een 

npo (non-profit organisatie) is, m.a.w. een kleine vzw.  

Volgens de heer Guy Verbuyst, algemeen directeur, zijn dergelijke organisaties 

niet verplicht om statuten en/of oprichtingsakte te hebben.  



29 
 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt voor om de goedkeuring van het 

reglement uit te stellen totdat er meer duidelijkheid is over de rechtsvorm.  

De heer Geert Asman (PVDA+) meent dat de verhoudingen m.b.t. de organisatie van 

de hondenlosloopweide ongelijk verdeeld zijn. De organisatie krijgt de grond 

gratis ter beschikking, terwijl er wel reclameborden op geplaatst worden, wat 

zorgt voor opbrengsten uit sponsorgelden. Bovendien is de organisatie enkel 

verantwoordelijk voor het onderhouden van de omheining. Alle andere 

onderhoudswerken (zwerfvuil verwijderen, gras maaien, …) zijn ten laste van het 

gemeentebestuur. Dit terwijl de dienstverlening t.o.v. verenigingen de laatste 

jaren sterk werd afgebouwd. Jeugdverenigingen mogen bijvoorbeeld nog maar één 

maal per jaar vragen om het gras te laten maaien.  

Dit kan niet: elke inwoner, elke organisatie moet op eenzelfde manier behandeld 

worden. Volgens de PVDA+-fractie is het een oplossing om de hondenlosloopweide 

uit te baten zoals op het Groenplein, nl. als een openbaar domein. De fractie 

wenst daarom enkele amendementen in te dienen op de gebruiksovereenkomst: 

Artikel 4: Engagement van de gemeente  

De gemeente verbindt zich ertoe om geregeld het eventuele zwerfvuil van 

het terrein te verwijderen. 

De gemeente zal voorzien in De organisatie is verantwoordelijk voor het 

regelmatige onderhoud van het terrein zoals het maaien en afvoeren van 

het gras, het snoeien, het onderhoud van de beplanting en het onderhouden 

van de eventueel door de gemeente geplaatste infrastructuur. 

Voor het transport van materialen, kan er logistieke hulp van de gemeente 

worden gevraagd, op dezelfde wijze en voorwaarden die vastgelegd zijn 

voor de andere Zelzaatse verenigingen. In principe voorziet de gemeente 

geen budget voor de inrichting van de hondenlosloopweide.  

Artikel 6: Aansprakelijkheden  

De burgerlijke aansprakelijkheid van de gemeente Zelzate voor haar taken 

m.b.t. de inrichting van een hondenlosloopweide, is automatisch gedekt in 

haar algemene burgerlijke aansprakelijkheidspolis nr. 45.204.155.   

Dierenwelzijn Zelzate wordt geadviseerd verplicht zelf een verzekering af 

te sluiten die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van deze vereniging 

m.b.t. haar taken aangaande de hondenlosloopweide. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, merkt op dat het opstellen van de 

gebruiksovereenkomst onder de bevoegdheid van het college valt en dat dit ook 

werd bevestigd door vvsg. De gemeenteraad kan enkel amenderen op de interne 

reglementen.  

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt dat het college van burgemeester en 

schepenen op zijn minst de aanbevelingen onderzoekt. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, constateert dat het duidelijk is dat 

de gemeenteraad bedenkingen heeft bij de gebruiksovereenkomst. Bijgevolg kan 

zij zich niet uitspreken over de (uitbatings-)reglementen.   

Het college dient opnieuw af te stemmen met Dierenwelzijn Zelzate aangezien de 

afspraken tussen het gemeentebestuur en de organisatie nog niet waterdicht 

zijn.  

Hij stelt concreet voor om het terrein voor de hondenlosloopweide nog niet in 

gebruik te nemen, het college opdracht te geven om duidelijkheid te scheppen 

over de organisatie. Met name verifiëren of de nodige verzekeringen werden 

afgesloten en wie binnen de vereniging/organisatie aangesproken kan worden 

en/of verantwoordelijk gesteld kan worden. Het reglement i.v.m. de uitbating 
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kan dan op een volgende gemeenteraad gestemd worden. Er dient uitdrukkelijk aan 

de vereniging te worden meegedeeld dat de hondenlosloopweide ondertussen niet 

gebruikt mag worden.  

Mevrouw Isabel Dellaert (sp.a) wenst nogmaals te benadrukken dat agressieve 

honden niet thuishoren op de hondenlosloopweide en hoopt dat het college haar 

bemerkingen hieromtrent in acht neemt.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vraagt de stemming over zijn voorstel. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 16 ja-stemmen (Martin Acke, Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Luc Verstraeten, Maureen 

Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, 

Johan De Jonghe, Marleen Vanmaercke en Ann Van Hecke) tegen 5 neen-stemmen 

(Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck en 

Sigrid De Ridder): 

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en 

schepenen om duidelijkheid te scheppen over de organisatie ‘Dierenwelzijn 

Zelzate’. Het college dient na te gaan: 

1. Dat Dierenwelzijn Zelzate de nodige verzekeringen heeft afgesloten m.b.t. 

burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid.   

2. Door wie/welke personen Dierenwelzijn Zelzate vertegenwoordigd wordt. M.a.w. 

wie aangesproken kan worden en verantwoordelijk kan gesteld worden indien er 

zich problemen voordoen.   

Artikel 2: - De in bijlage gevoegde reglementen ‘groot terrein’ en ‘klein 

terrein’ met betrekking tot 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 Afdeling 

Maritieme Toegang, worden niet goedgekeurd.  

Artikel 3: - De in bijlage gevoegde onderhandse gebruiksovereenkomst m.b.t. 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 Afdeling Maritieme Toegang wordt niet goedgekeurd. 

Artikel 4: - Het wordt aan de organisatie ‘Dierenwelzijn Zelzate’ uitdrukkelijk 

verboden om de hondenlosloopweide(s) in gebruik te nemen en open te stellen 

voor publiek.  

16. MAATREGELEN OM FIETSPADEN VRIJ TE HOUDEN (op verzoek van de PVDA+). 

De heer Geert Asman (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt:  

“De laatste weken bereiken ons vele klachten van fietspaden die geblokkeerd 

worden door fout geparkeerde vrachtwagens langsheen de R4 in Zelzate. Fietsers 

moeten meer geholpen en beschermd worden.  

Fietsen brengt mensen in beweging en is gezond. Hoe minder mensen de wagen 

gebruiken, hoe minder verkeersoverlast en hoe minder luchtvervuiling. 

We willen bewoners stimuleren om te fietsen, maar dan moeten fietspaden ook 

goed onderhouden worden, veilig zijn en bereikbaar zijn.  

Op verschillende plaatsen in onze gemeente is dat een ernstig probleem: zo 

vragen we al maanden om de stopstreep aan het kruispunt aan de brug naar de 

Beneluxlaan te verleggen om het risico op dodehoekongevallen te verminderen. 

Het blijft maar aanslepen omdat dit geen prioriteit is.  
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De gemeente moet ook meer investeren in onderhoud van wegen en voetpaden, de 

aansluiting van de Kasteelstraat op het fietspad richting Evergem ligt in zeer 

slechte staat. 

De laatste tijd bereiken ons alsmaar vaker klachten dat fietsers door fout 

geparkeerde vrachtwagens gedwongen worden om gevaarlijke manoeuvres uit te 

voeren. 

We begrijpen dat plaatselijke vrachtwagenchauffeurs ergens een parkeerplaats 

moeten vinden. Er moet voldoende plaats zijn en zij mogen niet weggepest 

worden, maar Zelzate kan haar centrum niet openstellen om doorgaand 

vrachtverkeer te stationeren. Bovendien moeten de zwakkere weggebruikers altijd 

voldoende beschermd worden. 

We vragen dat er sneller opgetreden wordt tegen dergelijke overtredingen. Door 

het sensibiliseren van chauffeurs en door het verbaliseren van overtredingen”. 

Raadslid Asman voegt daar aan toe dat er in de Zonnebloemstraat rollen 

toiletpapier te vinden zijn en zelfs menselijke uitwerpselen.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, beaamt dat de parkeerstrook ter hoogte 

van het kerkhof te smal is. Dit probleem werd reeds vorig jaar aangekaart bij 

AWV, maar er waren toen geen plannen om die parkeerstrook te verbreden. Naar 

aanleiding van de recente (veiligheids-)problemen werd nogmaals een brief 

verstuurd naar AWV. Het is nu wachten op het antwoord.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, heeft cijfergegevens opgevraagd bij de 

politie m.b.t. het aantal overtredingen, maar deze werden hem tot op heden nog 

niet bezorgd. Hij vraagt of de burgemeester misschien meer informatie heeft.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, reageert daarop dat hij een mail 

ontvangen heeft van de korpschef, maar dat deze eigenlijk vertrouwelijke 

informatie bevat. Uit de mail wordt het volgende duidelijk:  

2017, R4, binnen de bebouwde kom:  

- parkeren op trottoir: geen overtredingen 

- parkeren op fietspad: 3 overtredingen 

- parkeren op parkeergebied voorbehouden voor personenwagens: 12 overtredingen 

- parkeren op parkeerplaats max. 7,5 ton: 2 overtredingen 

- parkeren op plaatsen voorbehouden voor mindervaliden: 1 overtreding 

- andere parkeerverboden: 5 overtredingen 

2017, R4, buiten de bebouwde kom: 

- parkeren op trottoir: geen overtredingen (bestaat niet buiten bebouwde kom) 

- parkeren op fietspad: geen overtredingen  

- parkeren op verdrijvingsvlakken: 1 overtreding 

- parkeren op pechstrook: 9 overtredingen  

- parkeren op plaatsen voorbehouden voor mindervaliden: geen overtredingen 

- andere parkeerverboden: 2 overtredingen  

In 2018 zijn er minder vrachtwagens ed. geverbaliseerd. Vaak omdat 

(buitenlandse) chauffeurs hun vrachtwagen parkeren en zich daarna te voet 

verplaatsen. Een patrouille blijft dan uiteraard niet wachten totdat de 

chauffeur teruggekeerd is naar zijn voertuig. Er is ook nog een ‘zwarte vlek’ 

in de statistieken: het is namelijk niet mogelijk om te achterhalen hoeveel 

chauffeurs hun vrachtwagens hebben verplaatst op bevel van een bevoegd persoon, 

na een zogezegde mondelinge waarschuwing. Van deze overtreding wordt dan geen 

pv van opgesteld omdat de inbreuk ophoudt te bestaan.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, over de aanwezigheid van toiletrollen en 

uitwerpselen t.h.v. de Zonnebloemstraat: een mogelijke oplossing is het 

inrichten van betalende parkings met sanitaire voorzieningen, al worden deze 

(te) weinig gebruikt. Bovendien moesten de toiletten aan de grens met Sas van 
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Gent wegens gebrek aan respect (uitwerpselen overal) en ondoenlijk veel 

onderhoud afgebroken worden.  

De heer Geert Asman (PVDA+) zegt dat het plaatsen van een Dixietoilet de nood 

om in het openbaar de behoefte te doen, weg kan nemen.   

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, wijst erop dat het geen probleem is om 

te voorzien in toiletten, wel in het onderhoud ervan.  

De heer Geert Asman (PVDA+) antwoordt dat de kostprijs voor het plaatsen en 

onderhouden van één Dixietoilet neerkomt op 85 euro/maand. Dit werd eerder al 

berekend n.a.v. de problematiek aan de visvijver.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat deze mogelijkheid onderzocht 

moet worden door het college. 

17. MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN. 

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 financiële dienst, aanpassingswerken raadzaal gemeentehuis, , 

bijeenroepen van de gemeenteraad in het Klooster en tegen het niet tijdig 

bezorgen van de collegeverslagen aan de gemeenteraad.  

 

Hierin stelt de gouverneur duidelijk dat:  

- er duidelijk een wisselmeerderheid bestaat binnen de gemeenteraad; 

- beslissingen van het college ingaan tegen daden van behoorlijk bestuur;  

- een totaalvisie omtrent het beheer van de gemeentelijke infrastructuur 

ontbreekt; 

- de gemeenteraad herhaaldelijk voor schut wordt gezet. 

18. OPVOLGEN VAN DE PROBLEMATIEK VAN DE GELUIDSOVERLAST IN DE HEIDELAAN: WAT IS 

DE STAND VAN ZAKEN (OP VERZOEK VAN DE PVDA+). 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt:  

“Op basis van een agendapunt van PVDA op de gemeenteraad van 23/11/2017 inzake 

de geluidsoverlast in Heidelaan en Tunnellaan, en de vraag voor een betere 

muur, schreef het college op 06/01/2018 een brief naar AWV. Daarin schetst het 

college de problematiek, en vroeg om verder als gemeente betrokken te worden 

bij de aanpak van dit probleem. 

Geluidsmetingen wezen immers uit, dat voor een aantal huizen effectief de 

normen werden overschreden. Een hogere geluidsmuur werd als maatregel 

voorgesteld.  

De geluidsoverlast was merkelijk hoger dan vorige meting, o.a. wegens grotere 

intensiteit van het verkeer. Nu de Tractaatweg zijn afwerking nadert, vreest de 

buurt dat de geluidshinder nog meer zal toenemen door intenser vrachtverkeer. 

Daarom vragen de bewoners van de betrokken straten zich af of er ondertussen 

reeds vorderingen zijn gemaakt, en of de gemeente hierover nog verder nieuws 

heeft. Zij verwachten ook, dat de gemeente AWV aanspoort dit probleem aan te 

pakken, en niet te wachten tot de voltooiing van de werken op de R4Oost”. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat er m.b.t. dat aspect van 

de werken nog geen evolutie is, omdat er werd gefocust op het knooppunt t.h.v. 

post 1 van Arcelor Mittal.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, legt uit dat het asfalt aan het begin 

van de tunnel (richting Knokke) over een lengte van ongeveer 100 meter werd 
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vernieuwd en dat de klachten m.b.t. de geluidsoverlast hierdoor aanzienlijk 

verminderd zijn.  

19. 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+) 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) geeft toelichting bij dit dossier:  

“In juli 2016 kwam aan het licht dat de technisch directeur van Apcoa 

beschuldigd werd van het frauderen van zo’n 2.5 miljoen euro aan inkomsten van 

de parkeermeters. Wij hadden als PVDA destijds reeds bewijzen van zijn 

onbetrouwbaarheid, en we hadden hem daarom al laten screenen door de politie. 

Maar hij werd toen de hand boven het hoofd gehouden door de directie van Apcoa.  

Ondertussen is gebleken, dat de schuld tot boven de 4,5 à 5 miljoen euro zou 

bedragen, dus zowat het dubbele.  

Als PVDA hadden we in juli 2016 aan de gemeenteraad gevraagd dat het college 

zich zou burgerlijke partij stellen. Helaas kregen we nadien een brief van het 

college dat dit niet opportuun geacht werd. Nu deze fraude veel groter is, 

denken we dat dit dossier beter eens herbekeken wordt: bij die 4.5 miljoen euro 

is ongetwijfeld ook heel wat geld van Zelzate inbegrepen.  

Apcoa was hier gedurende 7 jaar actief. Minstens elk kwartaal heeft onze 

fractie de slordige boekhouding van Apcoa op de agenda van de gemeenteraad 

geplaatst. Wij hebben zelfs een klacht wegens “Vermoeden van fraude” neergelegd 

bij de procureur des konings in Gent. Mede door het protest van de bevolking 

werd beslist om de concessie met Apcoa per 1/1/2010 op te zeggen, en zo werd 

Zelzate opnieuw parkeermeter-vrij. 

Enig nazicht van het dossier leert, dat de inkomsten van munten uit de 

automaten zeer onregelmatig waren: soms was het € 7000 per maand, soms € 

26.000. Dat is zeer verwonderlijk. Indien nog maar 10 % van de munten zou 

worden verduisterd, zou dit over +- 10.000 euro per jaar gaan, over 7 jaar dus 

70.000 euro.  

Toch een pak geld voor een gemeente als Zelzate. Het zou dus toch de moeite 

lonen minstens te proberen dat bedrag (of wat precies werd ontvreemd) te 

recupereren. Aan Antwerpen heeft Apcoa ondertussen al 1 miljoen euro 

terugbetaald en er werden 2.2 miljoen euro voorzieningen gereserveerd voor 

toekomstige schuldvorderingen. We zouden toch heel slordig omspringen met de 

financiën van de gemeente, indien we ook niet proberen een deel van onze 

ontvreemde bedragen te recupereren. 

Wij hopen dus dat deze keer het college wel de nodige juridische stappen zet”. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vraagt of hier harde bewijzen bestaan.  

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) oppert dat de gemeente het onderzoek naar 

bewijzen niet zelf moet voeren. PVDA+ vraagt dat de gemeente zich burgerlijke 

partij stelt en zich aansluit bij de rechtszaak in Antwerpen. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt voor dat het college van 

burgemeester en schepenen een onderzoek start naar de haalbaarheid van dit 

dossier m.a.w. hoe groot is de kans dat de gemeente Zelzate geld kan 

recupereren en tegen welke prijs (rekening houdend met gerechtskosten ed.)? 

20. PVDA+ vraagt het plaatsen van gemeentelijke aanplakborden (op verzoek van 

de PVDA+) 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt:  

“Aanplakborden plaatsen is een onderdeel van een democratisch proces, waarbij 

zoveel mogelijk mensen gemotiveerd worden om deel te nemen aan de verkiezingen, 

en hun stem uit te brengen. De gemeentelijke borden garanderen dat elke partij, 
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ook de kleine(re) een plaats heeft om hun affiches aan te plakken. Dat is 

belangrijk om het democratisch debat te stimuleren. Bovendien breekt men met 

een decennialange traditie, die een vast onderdeel is van de 

verkiezingscampagnes. 

Er is nooit gewag gemaakt van de intentie van het college, om geen borden te 

plaatsen. Wij werden slechts informeel op de hoogte gebracht van de beslissing 

van het college door schepen Acke, zo niet zouden wij het pas later hebben 

geweten. Dit is – opnieuw – geen voorbeeld van behoorlijk bestuur: normaal 

gezien moet over deze intentie tijdig worden overlegd op niveau van de 

gemeenteraad.  

Gemeentelijke borden zijn een onderdeel van het democratisch proces, waarbij 

alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen op dezelfde manier kunnen aan 

bod komen, in de officiële kanalen. Het is ook een verregaande beperking m.b.t. 

de verkiezingen voor de provincieraad: wanneer geen officiële borden worden ter 

beschikking gesteld, zullen de kiezers nooit de kandidaten kunnen kennen welke 

verkiesbaar zijn voor de provincieraadsverkiezingen.  

Deze maatregel is ook tegenstrijdig met het voorschrift, dat de deelnemende 

kandidatenlijsten moeten worden aangeplakt, in de gemeente, ter kennisgeving 

aan de kiezers. 

Het argument “de technische dienst heeft daar de tijd niet voor” is naar onze 

mening een nep-argument. Ook m.b.t. de notulen van het college is er zogezegd 

geen tijd. We krijgen die met 8 à 9 maand achterstand. Nochtans heeft de 

gouverneur het college hiervoor op de vingers getikt. Behoorlijk bestuur zou 

betekenen, dat een planning wordt opgemaakt m.b.t. de prioriteiten. Blijkbaar 

is dit niet gebeurd, waaruit we kunnen afleiden, dat dit een vooropgezet plan 

was, waarbij men dan pas op het allerlaatste moment zou uitsluitsel geven. 

Om al bovenstaande redenen stelt de PVDA voor, om te beslissen wel degelijk 

gemeentelijke aanplakborden te plaatsen, en die tijdig te plaatsen op de 

locaties waar dit de voorbije jaren gebeurde, en met plaats voor zowel 

gemeentelijke als provinciale lijsten”. 

De heer Luc Verstraeten en de heer Martin Acke treden de argumenten van de 

PVDA+-fractie bij.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat hij niet tegen de 

aanplakborden is, maar verklaart dat er op het moment van de collegebeslissing 

slechts 8 van de 23 werknemers van de technische dienst beschikbaar waren. Deze 

werknemers werden op dat moment ingezet om problemen in de Krekel op te lossen 

die zich hadden voorgedaan na het hevige regenweer.   

De heer Geert Asman (PVDA+) oppert dat dit misschien niet gebeurd was, als de 

herstellingswerken aan de school (waar vorig jaar 70.000 euro budget voor werd 

voorzien) reeds werden uitgevoerd. De infrastructuur van de school is er 

ondertussen gewoon nog meer op achteruit gegaan. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat het gemeentebestuur de 

afgelopen zes jaar zeer veel geïnvesteerd heeft in de school. 

De heer Claudio Rizzo (VLD-SD) zegt dat het college het plaatsen van de borden 

had kunnen uitstellen in plaats van het d’office af te keuren. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat het voorstel van de PVDA+-

fractie duidelijk is. De borden worden zo snel als mogelijk geplaatst op de 

gekende locaties:  

 Oprit brug R4/Kanaalstraat;  

 Burg. J. Chalmetlaan;  

 Bibliotheek;  

 Cesenaticolaan aan garages Iveg;  

 Rijkswachtlaan - hoek met Pres. J. F. Kennedybaan (R4);  
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 Koophandelsplein (wijk Klein Rusland);  

 Ingang Ooievaarslaan/Assenedesteenweg;  

 De Keyserstraat/Hoogbouwplein (aan appartementsgebouw) 

De gemeenteraad is unaniem akkoord.  

21. SNELHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN DENDERDREVE (OP VERZOEK VAN DE PVDA+) 

De heer Steven De Vuyst (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt:  

“Momenteel staat ongeveer in het midden van de Denderdreve een proefopstelling, 

waarbij chicanes geplaatst zijn. Hierdoor moet het verkeer dat van de 

Assenedesteenweg komt, slalommen voorbij de hindernissen. Het verkeer dat van 

de Poel komt richting Assenedesteenweg dient dan te stoppen om de tegenliggers 

voorrang te geven. 

Wij juichen toe dat er een proefopstelling gekomen is en we juichen ook toe dat 

de snelheidsproblematiek in de Denderdreve ter harte wordt genomen, maar bij 

nader inzien lijkt het ons wenselijker om de chicanes iets dichter tegen elkaar 

aan te zetten, want indien er geen tegenliggers zijn, wordt de snelheid 

nauwelijks afgeremd. Het slalombeweging gaat verloren. 

Daarnaast lijkt het ons ook wenselijk om de proefopstelling uit te breiden door 

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 nauwelijks een impact op het rijgedrag”. 

De fractie vraagt:  

1. Is er reeds een evaluatie van de proefopstelling? 
2. Is er reeds politioneel advies rond de snelheid beperkende maatregelen 

gevraagd? 

3. Is er ook nagedacht over de impact van deze snelheidsremmers op de 
wielerkoers van Katte Kermis? Is dit een probleem? Moeten er in een 

definitieve opstelling verplaatsbare elementen gebruikt worden?  

4. De PVDA stelt voor om in de proefopstelling het aantal chicanes uit te 
breiden. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat hij politioneel advies 

gevraagd heeft m.b.t. het creëren van een zone 30 in de Denderdreve. Het 

antwoord van de politiediensten :  

“Uit cijfers van snelheidscontroles van 2016 tot heden blijkt dat “slechts” 13% 

van de bestuurders in overtreding is, waarvan vooral buurtbewoners die geen 

absurd hoge snelheden halen. Sedert 2016 zijn er ook geen verkeersongevallen 

met gewonden in de Denderdreve. Dit maakt dat het voor de politiediensten geen 

prioriteit is om nog meer snelheidscontroles uit te voeren.  

Een zone 30 invoeren is hier geen gepaste maatregel: dit wordt doorgaans enkel 

toegepast op erftoegangswegen, in de buurt van scholen en ter verbetering van 

verkeersveiligheid voor kinderen in woonwijken. Aanpassingen aan de 

infrastructuur (vb. door het plaatsen van chicanes) daarentegen ter bescherming 

van de zwakke weggebruiker zijn wel nuttig”.  

De heer Steven De Vuyst (PVDA+) stelt voor om proefopstelling uit te breiden 

door extra chicanes te plaatsen op strategische plaatsen, vooral daar waar 

fietspaden uitkomen of beginnen.  

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, vraagt om rekening te houden met de 

loonwerkers en landbouwers alvorens de chicanes dichter opeen te zetten. 

De heer Steven De Vuyst (PVDA+) wenst de stemming over het voorstel om minstens 

drie chicanes bij te plaatsen. 
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De gemeenteraad is unaniem akkoord. De proefopstelling wordt uitgebreid met 

drie chicanes.  

22. BOUWAANVRAAG BRAZEKE EN PARKEERPROBLEMEN IN DE STRAAT (OP VERZOEK VAN DE 

PVDA+) 

De heer Geert Asman (PVDA+) geeft toelichting bij het agendapunt:  

“In maart werd een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van 2 meergezinswoningen 

op het einde van de Brazeke. Hierop ontstond een storm van protest bij de 

bewoners van de Brazeke: de bouw van deze woningen zou de parkeerdruk in de 

straat nog meer doen toenemen.  

De Brazeke is een zeer smalle straat. De meeste huizen zijn halverwege de 20e 

eeuw gebouwd, wanneer de meeste gezinnen nog geen wagen hadden. Vandaag hebben 

de meeste gezinnen echter 1 à 2 wagens. Aan de huidige woningen is dus 

onvoldoende plaats om te parkeren en vaak zijn de garages te smal voor een 

moderne wagen.  

Dit zorgt er zelfs voor dat de ophaalwagen voor het afval niet door de straat 

kan als er veel auto’s geparkeerd staan. 

Door de komst van de nieuwe woningen gaan de problemen nog vergroten: er 

verdwijnen namelijk verschillende parkeerplaatsen voor de percelen van de 

geplande bouw. 

De bewoners lieten in grote getale van zich horen, zowel op een hoorzitting als 

met het indienen van vele bezwaarschriften. Deze acties van de buurt waren 

succesvol en leidden tot het (tijdelijk) opschorten van de plannen. Wij 

vernamen zelfs dat de bouwaanvraag werd ingetrokken. 

Op de hoorzitting van 28 maart beloofde de burgemeester te onderzoeken om op 

het einde van de Brazekestraat een parking te voorzien. Deze week kregen we een 

uitnodiging voor een nieuwe hoorzitting aangaande het bouwproject”. 

De PVDA+ heeft hierbij volgende vragen: 

1. Is de bouwaanvraag ingetrokken en heeft men de bedoeling deze opnieuw in 

te dienen? 

2. Hoever staat het met het onderzoek voor de aanleg van een parking? 

3. Welk voorstel wil het college voorleggen op de hoorzitting”? 

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, antwoordt dat er nog steeds gezocht wordt 

naar oplossingen om het parkeerprobleem op te lossen. De hoorzitting wordt 

gehouden op 26 september 2018 en heeft vooral als bedoeling om te informeren.  

23. AFSLUITEN VAN HET KRUISPUNT “STOEPE” OP DE E34 EN OVERLAST VOOR DE KATTE 

(OP VERZOEK VAN PVDA+) 

De heer Geert Asman (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt.  

“Tijdens de gemeenteraad van 30 april 2018 werd gezegd:  

- De heer Geert Asman vraagt inlichtingen over het afsluiten van het 

kruispunt ‘Stoepe’ en de ontsluiting AKMO II Zone aan de e34.  

- De heer Martin Acke: “Ik kan u hier helaas geen antwoord op geven om de 

eenvoudige reden dat ik bij het overleg niet betrokken ben.” “Ik heb 

vernomen dat de burgemeester wel aanwezig was op dat overleg, dus ik 

speel de vraag door naar hem”. 

- De heer Frank Bruggeman: “Ik was ook niet aanwezig op dit overleg. U zult 

deze vraag moeten stellen aan de gouverneur.” 
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- De heer Freddy De Vilder: “Persoonlijke afrekeningen gaan hier duidelijk 

weer voor op het welzijn van de bevolking”.  

- De heer Geert Asman: “Dit is verontrustend. Er worden heel wat zaken 

besproken achter gesloten deuren. Dit impliceert dat er beslissingen of 

maatregelen zullen worden genomen die nadelig zijn voor de bevolking”. 

“Ik vind dat de burgemeester zou moeten eisen dat de besprekingen over 

dit dossier openbaar gebeuren en dat de inwoners er bij betrokken 

worden”.” 

“Tijdens het lijsttrekkersdebat bracht de burgemeester een uitgebreider 

antwoord. Bewoners in de Kasteelstraat zijn ongerust over mogelijke 

onteigeningen. Zij worden te weinig betrokken in de plannen die nochtans grote 

invloed hebben op hun toekomstig wonen”. 

De PVDA+-fractie vraagt:  

1. Wat zijn de huidige plannen? 
2. Welke besprekingen zijn er ondertussen geweest? 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat AWV beloofd heeft dat de 

paralelweg eerst zal afgewerkt worden alvorens dat het kruispunt “Stoepe” wordt 

afgesloten.  

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

VERZOEK VAN DE PVDA+) 

De heer Steven De Vuyst (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt: 

“Steeds meer mensen nemen de fiets naar het werk, het is een evolutie die we 

zeker en vast toejuichen, net zoals dat het geval is voor de vele werknemers 

die zich per fiets naar Arcerlor Mittal verplaatsen van Zelzate West, Assenede 

of Ertvelde via de ingang Post 2, net voorbij St. Jan Baptist. Vele werknemers 

die van Zelzate West komen, moeten voorbij de brug afslaan in de stationsstraat 

en zo via de Westkade tussen het drukke verkeer hun weg vervolgen naar Post 2. 

Dat zou veel veiliger kunnen als het fietspad dat door het warandepark loopt, 

zou kunnen doorgetrokken worden om zo aansluiting te kunnen vinden met de 

suikerkaai. Daarnaast biedt het ook een voordeel voor de toekomstige 

ontwikkeling van Zelzate Zuid, daar veel sportievelingen en kinderen dan 

gescheiden van het verkeer het sportcomplex kunnen bereiken. Het is ook 

belangrijk voor de sociale controle, om sluikstorters op andere gedachten te 

brengen als daar veel passage is. 

Deze vraag werd de eerste keer gesteld door Dirk Goemaere in juli 2008, Het 

toenmalig college verbond er zich toe om het bij AMG ter sprake te brengen, 

jammer genoeg brak in 2009 dan de financiële crisis los, waarna op vele zaken 

werd bespaard en ook Arcelor wilde niet langer over de brug komen met steun, 

waarop het in de koelkast werd gestopt. 

In 2012 werd een investering van 125.000 euro ingeschreven in de begroting, als 

bijkomende financiering van AMG. De commissie mobiliteit van AMG, waarin de 

vakbonden vertegenwoordigd waren, hadden op dit dossier verder gewerkt en 

onderhandeld met AMG. Er zou zelfs een subsidie van het Vlaams ministerie van 

verkeer worden toegekend van 46.000 euro, waar de gemeente Zelzate nog 29.000 

euro moest aan toedragen. 

We zijn nu september 2018, en de doorsteek van het fietspad naar de Warande is 

nog steeds niet gerealiseerd”. 

De PVDA+-fractie vraagt: 

1. Waarom is de doorsteek er vooralsnog niet gekomen? 

2. Wat is de stand van zaken rond dit dossier? 
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De PVDA+-fractie stelt voor dat: 

1. de gemeenteraad principieel zijn goedkeuring geeft om deze veilige 

fietsdoorsteek te realiseren; 

2. de gemeenteraad door de technische dienst laat bekijken welke het meeste 

geschikte traject is, in welke materialen dit dient te worden uitgevoerd, 

enz. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat de bekommernis om deze 

‘missing link’ te realiseren altijd meegenomen is in de discussies die er 

geweest zijn m.b.t. de realisatie van het “raamplan fiets”. De gemeenteraad 

heeft hieraan op 2 februari 2018 goedkeuring gegeven (aan de intekeningen van 

de fietssnelwegen (FSW), de bovenlokale functionele fietsroutes (BFF) en de 

lokale functionele fietsroutes (LFF) zoals besproken in de iGBC van 

18 december 2017). Een principebeslissing nemen is nu overbodig.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat de provincie in ieder geval 

de intentie heeft gegeven om werk te willen 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 zullen moeten genomen worden om het traject 

van de fietssnelweg veilig te maken.  

De heer Steven De Vuyst (PVDA+) concludeert dat er dus eerst een 

subsidiedossier aangemaakt moet worden en dat dit door de provincie moet worden 

goedgekeurd.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, zegt dat het hier gaat om een 

fietssnelweg en dat de provincie hier initiatief neemt. De provincie zal dus 

met een plan komen, dat uiteindelijk in samenwerking met de gemeenten 

gerealiseerd kan worden. 

VRAGENRONDE  

1. De heer Freddy De Vilder: 

- Was onlangs aanwezig op een uitvaartplechtigheid in ’t Klooster, die 

gestoord werd door een zeer luidruchtige vergadering die gelijktijdig 

doorging in dat gebouw. Kan het college er op toe zien dat dit niet meer 

gebeurd?   

- Het charter ‘drink kraantjeswater’ werd ondertekend door schepen Maenhout, 

maar wordt tot op vandaag nog niet nageleefd. Waarom tekent het college dan 

in op dergelijke actie?  

Schepen Marleen Maenhout antwoordt dat de beslissing draagkracht mist omdat 

ze niet werd bekrachtigd door de gemeenteraad.  

2. De heer Steven De Vuyst: 

- Het huis op de hoek van Karl Waegenaarstraat en de Polderstraat, beter 

gekend als notariswoning Colpaert, is erfgoedrechtelijk beschermd en zou 

door een aannemer gerenoveerd worden. Tot op heden zonder gevolg. Bovendien 

komen er, bij slecht weer, fragmenten van het huis los. Kan de aannemer 

gecontacteerd worden?  

Schepen Marleen Maenhout stelt dat de aannemer reeds schriftelijk werd 

aangemaand om de werken verder te zetten.  

Mevrouw Patricia de Meyer en de heer Luc Verstraeten verlaten de raad.  

 Volgens enkele bejaarde mensen willen/kunnen/mogen parkwachters in het 

containerpark niet assisteren.  
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Schepen Marleen Maenhout antwoordt dat de parkwachters altijd bereid zouden 

moeten zijn om te helpen. Tijdens de laatste algemene vergadering van IDM 

werd wel voorgesteld om een rolband te installeren.  

 Op het parkpleintje achter de Mezenlaan hangt veel struikgewas over de 

omheining. Het is zo erg dat buurtbewoners zelf moeten snoeien en het 

groenafval naar het containerpark moeten brengen. Hoe frequent wordt dit 

parkje (in principe) onderhouden door de gemeentediensten? 

3. Mevrouw Isabel Dellaert:  

 In de gemeenteraad van juni deed de sp.a-fractie een voorstel m.b.t. het 

oprichten van een kindergemeenteraad. Een uitgewerkt dossier zou voorgelegd 

worden. Welke stappen zijn er concreet al gezet? Zijn er al scholen 

gecontacteerd?   

Schepen Kristof Stevelinck antwoordt dat het contact met de scholen er is, 

het dossier zal voorgesteld worden op een volgende gemeenteraad.  

4. De heer Dirk Goemaere:  

 Er is een scholier gevallen in een geul in de Veldbrugstraat. Hij heeft 

daarbij zijn arm gebroken. Kunnen de gebreken in de weg op korte termijn 

gerepareerd worden?  

De algemeen directeur heeft hiertoe reeds de opdracht gegeven aan de 

technische dienst.  

 Klopt het dat de stankafsluiters in de Kasteelstraat nog niet teruggezet 

zijn?  

De stand van zaken wordt opgevraagd bij de technische dienst.  

5. De heer Luc Van Waesberghe: 

 Ik word aangesproken door mensen die het slachtoffer zijn geworden van 

diefstal op het kerkhof: voorwerpen worden gestolen van graven. Zijn er 

camerabeelden beschikbaar?  

De camera’s op en rond het kerkhof dienen enkel als afschrikmiddel, er zijn 

dus geen camerabeelden beschikbaar.  

6. Mevrouw Marleen Maenhout:  

- Zijn er nog opmerkingen/vragen gekomen over ‘de gele vlekjes’?  

Raadslid Karl Segers antwoordt dat men nog niet in staat is geweest om 

tijdens de wintermaanden stalen te bezorgen. Het lijkt dat de situatie is 

opgelost.  

Hierna wordt overgegaan tot de geheime zitting. 

De heer Luc Verstraeten vervoegt de raad.  

II. GEHEIME ZITTING 

1. WAARNEMING VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR – VERZOEK VAN STAFMEDEWERKER TOT 
BEËINDIGING VAN DE AANSTELLING ALS WAARNEMEND ALGEMEEN DIRECTEUR – 

AANSTELLING VAN ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE ALS WAARNEMEND ALGEMEEN DIRECTEUR 

IN TWEEDE LIJN. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, sluit de vergadering om 23:45 uur. 


