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I. OPENBARE ZITTING 

1. Aanstelling en beëdiging van gemeenteraadslid Patricia Joosten en 

wijziging rangorde gemeenteraad. 

De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van mevrouw 

Patricia Joosten, voornoemd, worden goedgekeurd. 

Eedaflegging: 

Hierna legt mevrouw Patricia Joosten in handen van de voorzitter de volgende 

eed af, bepaald bij artikel 6§3 van het decreet lokaal bestuur: 

"IK ZWEER DE VERPLICHTINGEN VAN MIJN MANDAAT TROUW NA TE KOMEN" 

Van deze formaliteiten wordt dadelijk een akte opgemaakt die, na voorlezing 

door de voorzitter en de verschijner, wordt ondertekend. 

Daarop wordt mevrouw Patricia Joosten als gemeenteraadslid geïnstalleerd; zij 

zal het mandaat van de heer Matthias Cassier voleindigen. 

Overeenkomstig artikel 68 van het decreet lokaal bestuur, wordt mevrouw 

Patricia Joosten door haar aanstelling als gemeenteraadslid van rechtswege lid 

van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Door het beëdigen van mevrouw Patricia Joosten dient de rangorde zoals bepaald 

in zitting van 23 september 2019 te worden gewijzigd als volgt: 

 

 
NAAM PERIODE IN GR  JAREN STEMMEN  PARTIJ  

1 Acke Martin 3 januari 1995 - 27 

maart 2012 

23,99 191 N-VA 

1 januari 2013 -  

2 BRUGGEMAN Frank   3 januari 1995 – 6 

augustus 1997 

21,35 1311 VLD-SD 

1 januari 2001 –   

3 GOEMAERE Dirk 1 januari 2001 -  18,76 294 PVDA 

4 VAN WEYNSBERGHE 

Kurt 

2 januari 2001 – 17 

januari 2019  

18,73 461 VLD-SD 

25 januari 2019 - 

5 VAN WAESBERGHE Luc 22 februari 2001 – 1 

januari 2007 

16,81 442 sp.a 

21 oktober 2008 -  

6 ASMAN Geert 2 januari 2007 -  12,75 1068 PVDA 

7 STEVELINCK Kristof  2 januari 2007 -  12,75 564 VLD-SD 

8 MAENHOUT Marleen 2 januari 2007 -  12,75 554 VLD-SD 

9 SEGERS Karl 2 januari 2007 -  12,75 401 PVDA 

10 DE BEULE Jan 2 januari 2007 -  12,75 359 VLD-SD 

11 

  

LAUREYS Rik  11 mei 2004 – 31 januari 

2013 

9,43 177 ZELZATE POSITIEF 

  

17 januari 2019 -  

12 MEULEMAN Brent  2 januari 2013 -  6,75 1334 sp.a 



13 DELLAERT Isabel 2 januari 2013 -  6,75 689 sp.a 

14 DE VUYST Steven 2 januari 2013 -  6,75 428 PVDA 

15 D'HAENE Gino 1 januari 2001 - 31 

december 2006  

6,68 406 sp.a 

17 januari 2019 -  

16 VAN BEVER Karel 17 januari 2019 -  0,70 453 PVDA 

17 VAN de VELDE 

Lucien 

17 januari 2019 -  0,70 410 sp.a 

18 UYTTERHAEGHER 

Kevin 

17 januari 2019 -  0,70 385 sp.a 

19 CASSIER Matthias 17 januari 2019 -  0,70 384 sp.a 

20 

19 

DIERICKX Vincent 17 januari 2019 -  0,70 262 VLD-SD 

21 

20 

DE VLEESSCHAUWER 

Debbie 

17 januari 2019 -  0,70 251 PVDA 

22 

21 

BRUGGHEMAN Filip 17 januari 2019 -  0,70 202 VLD-SD 

23 

22 

D’HAESELEER Guy  17 januari 2019 -  0,70 184 VLAAMS BELANG 

23 PATRICIA JOOSTEN 21 oktober 2019 -  0 331 sp.a 

2. Vervanging van Matthias Cassier in diverse organen. 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend 

lid in om de gemeente te vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE 

VERGADERINGEN van O.V.S.G. 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger 

om de gemeente te vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN 

van CEVI VZW 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid om de gemeente te 

vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van RATO VZW 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger 

in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van WOONZORGCENTRUM ZILVERBOS VZW 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid om de gemeente te 

vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van IGS WESTLEDE 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger 

om de gemeente te vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN 

van IDM 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid om de gemeente te 

vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van FLUVIUS 

OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid om de gemeente te 

vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de vereniging Audio 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger 

zonder stemrecht om de gemeente te vertegenwoordigen in de ALGEMENE VERGADERING 

van KANAALZONE BGTS 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als effectief lid in 

de gemeenteraadscommissie 



Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger 

om de gemeente te vertegenwoordigen in de interlokale vereniging Meetjeslandse 

Burensportdienst 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als gemeenteraadslid 

in de gemeentelijke marktcommissie 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid namens sp.a als lid 

van de beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek 

Mevrouw Patricia Joosten, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als niet-

stemgerechtigde lid van de milieuraad 

3. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 23 september 2019. 

De notulen van voormelde zitting worden goedgekeurd.  

4. Verkiezen vertegenwoordiger in raad van bestuur en algemene vergadering 

van vzw Watersportvereniging 

De heer Luc Van Waesberghe wordt voorgedragen als afgevaardigde voor de 

gemeenteraad van de algemene vergadering en de raad van bestuur. Aan de algemene 

vergadering van de VZW Watersportvereniging Zelzate wordt gevraagd deze 

voordracht te aanvaarden. 

5. Voorlopige vaststelling van de naam Spoorwegstraat als straatnaam voor de 

verkaveling ten zuiden van de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a, met 

inbegrip van de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a 

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04 oktober 2019 

om voor de verkaveling ten zuiden van de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a, met 

inbegrip van de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65A de naam Spoorwegstraat te 

geven, wordt door de gemeenteraad voorlopig aanvaard. 

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende een periode van 30 dagen 

door aanplakking. 

6. Goedkeuren exploitatie – en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2020 

voor de Hulpverleningszone Centrum 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de toelage voor het dienstjaar 2020 van 

€ 613.347,76 voor exploitatie, € 3.316,01 voor pensioenen en € 51.214,63 voor 

investeringen (totaal: € 667.878,40) van de Hulpverleningszone Centrum. 

7. Goedkeuren thesauriebewijzenprogramma voor eventuele financiering en 

verwerving van Strategische Participaties door cvba Zefier 

Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te 

stellen ten aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze 

financiering(en) hierna de “Begunstigde(n)”):  

− alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, 

als primaire schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één 

van haar rechtsvoorgangers is aangegaan en zal aangaan op verzoek van de 

gemeente Zelzate (inclusief, doch zonder afbreuk te doen aan de 

algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek 

van de gemeente Zelzate) en alle (bank)garanties die de Vennootschap 

heeft afgegeven op verzoek van enige financier, in het kader van de 

verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties 

die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van 

herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor 

(dat gedeelte van de) bestaande Strategische Participaties die de 



Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals alle interesten (met 

inbegrip van de verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen, 

vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier of een 

(zekerheids)agent die optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen 

en alle andere kosten en bijhorigheden die daaruit voortvloeien (de 

“Financieringen”); 

− in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder 

(a), de verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger 

(in elke hoedanigheid die het opneemt in het kader van het Programma) 

voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde 

eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip 

van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven 

voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en uitgaven) die de 

Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het Programma zou 

kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op basis van 

de uitoefening van diens volmachten en plichten overeenkomstig de 

documentatie met betrekking tot het Programma en dit in het kader van de 

verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties 

aangegaan op verzoek en voor rekening van de gemeente Zelzate (de 

“Schadeloosstellingsverbintenis”). 

De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) 

volledig of gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, te voldoen 

binnen de vijftien werkdagen na het verzenden van een aangetekende brief waarin 

de Begunstigde(n) middels de nodige stavingsstukken aantoont dat: 

− de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe 

aangemaand te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere 

verbintenis onder of in verband met één van de Financieringen of de 

Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of 

− er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één 

van de overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is 

aangegaan en onder de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis 

valt; of 

− (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke 

procedure hangende is die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat 

er een staking van betaling door de Vennootschap is, of (ii) een 

procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan verlenen tegen 

haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel 

van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een 

(gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of enige andere gelijkaardige 

procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er 

sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de 

Begunstigde. 

De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend 

gedeelte en dat deze geen intuitu personae karakter heeft naar de 

Begunstigde(n) toe; 

Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk 

zal ondervinden van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk 

ander rechtsmiddel of door overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing of 

enige andere overdracht onder algemene titel) van een Financiering, de 

Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen zal zijn door 

eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk deel van de 

Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening 

van rekeningen en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de 



Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele 

verkoop van een Strategische Participatie of waardeschommeling; 

Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder 

voorbehoud te aanvaarden; 

Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten 

tussen zichzelf en de Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even 

welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet 

uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op enig recht van regres, 

schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met 

inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de gemeente Zelzate 

vennoot is van de Vennootschap; 

Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap 

alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de 

Arranger geschikt achten; 

Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden 

benadeeld of aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, 

toegestaan door, of een schikking met, een Begunstigde of enige andere persoon, 

door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan 

een Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de 

Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de verandering, de 

hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het nalaten van het uitvoeren 

of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met betrekking 

tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat in afwezigheid 

van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven; 

De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting 

de gemeente Zelzate kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering 

of Schadeloosstellingsverbintenis; 

Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk 

recht, uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle 

verweermiddelen, excepties en voorrechten met inbegrip van, doch niet 

uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van betaling 

door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 

en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 

(proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de 

borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek; 

Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle 

handelingen te stellen (met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle 

aangiftes, kennisgevingen, registraties en informatiememoranda) die op dit 

ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor de creatie, 

de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de Borgstelling. 

8. Participatie bij hernieuwbare energiebronnen en omgevingsenerige 

De gemeenteraad beslist dat voor nieuwe energieprojecten op het grondgebied 

Zelzate gedeeltelijk in rechtstreekse participatie (van burgers en / of lokale 

overheid) via coöperatie dient voorzien te worden, welke de ICA-principes 

respecteren.  Dit omdat wind, zon en water lokale natuurlijk rijkdommen zijn en 

om omgevingsenergie voor elke inwoner toegankelijk te maken en draagvlak bij de 

bevolking te creëren. 



De gemeenteraad beslist dat bij nieuwe projecten op publieke en semipublieke 

gronden volgende kwantitatieve en kwalitatieve gunningscriteria voor 

aanbesteding van toepassing zijn: 

- Opzetten van een informatie- en communicatiecampagne door de bouwheer / 

exploitant voor, tijdens en na de bouwen van het energieproject (20 

punten) 

- Percentage aanbieden aan inwoners om rechtstreeks financieel in het 

project te participeren (25 punten) 

- Overige tegemoetkomingen, zoals engagement tot realiseren of financieren 

van Rationeel EnergieGebruik, Hernieuwbare Energie projecten en 

omgevingsenergie projecten (of andere milieuprojecten) worden door de 

bouwheer / exploitant aangeboden (35 punten) 

- 2 referenties van gelijkaardige projecten waarbij o.a. informatie, 

communicatie en rechtstreeks financiële participatie werden uitgewerkt en 

gerealiseerd, maar ook bestendigd op langere termijn: de opdrachtnemer 

moet in de twee referenties aantonen dat hij de voorgaande criteria ook 

na realisatie - evt. tijdens exploitatie - blijft garanderen (20 punten). 

 

Voor alle overige percelen op het grondgebied zal, voor nieuw te realiseren 

energieprojecten, wat betreft het draagvlak, worden getoetst a.d.h.v. diezelfde 

kwantitatieve en kwalitatieve criteria, doch deze kunnen niet worden opgelegd 

via een aanbesteding. 

9. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst project 23.156: collector 

Cornilstraat - Kleistraat/O218124: Sint-Franciesdijk, Blaarstraat, 

Cornilstraat (Wachtebeke) en Oudenburgse Sluis, Sint-Franciesdijk 

(Zelzate) tussen gemeente Wachtebeke, Aquafin NV, TMVW en gemeente 

Zelzate 

De gemeenteraad is akkoord om de wegenis- en rioleringswerken zoals hierboven 

omschreven uit te voeren. 

De overeenkomst tussen AQUAFIN N.V., het gemeentebestuur Wachtebeke, TMVW en 

het gemeentebestuur Zelzate voor project 23.156/O218124 wordt goedgekeurd. 

De nodige budgetten zullen voorzien worden in het meerjarenplan. 

10. Advies over ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘R4-Knoop 

Wachtebeke’ 

De gemeenteraad geeft voorwaardelijk gunstig advies over het gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan ‘R4-Knoop Wachtebeke’ mits het verwijderen van alle 

verwijzingen naar een mogelijkse halte voor passagiersvervoer binnen het 

ontwerp RUP  R4-knoop Wachtebeke zoals de eerste paragraaf onder ‘Ruimte voor 

spoor’ van de toelichtingsnota op pg 26:   

“Het GRUP voorziet binnen de zone voor verkeersinfrastructuur ruimte voor de 

eventuele doortrekking van goederenspoorlijn L204. Mogelijks zou deze lijn op 

termijn ook gebruikt kunnen worden voor passagiersvervoer, met een halte t.h.v. 

knoop O4bis, waarmee Arcelor Mittal en de kern van Wachtebeke zouden kunnen 

bediend worden. Het plan voorziet hier geen infrastructuur (perrons, parking,…) 

voor, maar hypothekeert deze ook niet binnen de GRUP-contour”. 

11. Toetreding tot opdrachtencentrale Provincie Oost-Vlaanderen voor aankoop 

van 'Raamcontract multifunctionals en beheersysteem'. 

De gemeenteraad gaat akkoord om toe te treden tot de opdrachtencentrale 

‘multifunctionals en beheerssysteem’ van Provincie Oost-Vlaanderen.  

Het college van burgemeester en schepenen krijgt opdracht tot verdere 

uitvoering van dit besluit. 

12. Mededelingen / kennisgevingen 

13. Flankerende maatregelen bij de renovatie van het busstation van De Lijn 

(N-VA) 



Met de nakende uitvoering van de renovatie van het busstation stelt de N-VA-

fractie de gemeenteraad voor om, voorafgaand aan de wegenwerken nodig bij de 

renovatie van het nieuwe busstation, volgende flankerende maatregelen te nemen: 

− Intrekking van het besluit van 1 december 2016 om de route van de 

autobussen over de Grote Markt te laten lopen. 

− Invoering van de verkeersmaatregelen voorgesteld op de vergadering van 9 

november 2016 met het gemeentebestuur, De Lijn, de politie en de 

brandweerdienst: 

o Invoering van verkeer in de twee rijrichtingen en parkeerverbod 

langs beide zijden in het deel van de Franz Wittoucklaan tussen de 

Grote Markt en de Oostkade; 

o Verplaatsing van de twee bushaltes op het Pierets-De Colvenaerplein 

en de Suikerkaai naar de Franz Wittoucklaan ter hoogte van VDK-bank; 

o Afschaffing van de voorrang-van-rechts op het kruispunt Oostkade x 

Franz Wittoucklaan; 

o Invoering van éénrichtingsverkeer op de Oostkade richting noord 

tussen Franz Wittoucklaan en Marktstraat; 

− Uitvoering van de flankerende maatregelen waarvan sprake in het verslag 

van de overlegvergadering van 13 september 2016, met onder meer het 

stellen van de vraag aan Colruyt om voorafgaand de werken aan de Westkade 

over te gaan tot de afgesproken verbreding van de ingangspoort van hun 

parking.  

− Organisatie van een informatievergadering en hoorzitting voor de 

bevolking over voornoemde maatregelen en de geplande werken van het 

busstation. 

De voorstellen van de N-VA-fractie zullen worden besproken door het college van 

burgemeester en schepenen van zodra de startdatum van de werken bekend is. 

14. Reclameborden middenberm kruispunt Assenedesteenweg en middenberm oprit – 

afrit gewestweg Zelzate brug (VLD-SD) 

De middenberm werd eerder opgefleurd door bloemtorens maar reclameborden 

ontsieren nu die inspanningen. De VLD-SD-fractie vraagt of er voor het plaatsen 

van die reclameborden op de gewestweg een aanvraag werd ingediend bij AWV en of 

er een intern gemeentelijk reglement betreffende affichering van evenementen 

bestaat. 

Onder meer volgende bepalingen zijn opgenomen in de politieverordening op de 

openbare rust en veiligheid, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 24 

november 2009:  

− Voor het plaatsen van publiciteitsborden of wegwijzers voor evenementen 

die op het grondgebied van de gemeente Zelzate worden georganiseerd langs 

de openbare weg is vooraf een schriftelijke toelating van het College van 

Burgemeester en Schepenen vereist. Het College van Burgemeester en 

Schepenen  kan in de toelating beperkingen opleggen, 

− Voor het plaatsen van publiciteitsborden en wegwijzers langs gewestwegen 

is vooraf een schriftelijke toelating van de wegbeheerder vereist. 

De politievordering zal worden overgemaakt aan de adviesraden en aangesloten 

verenigingen.  

15. Stand van zaken Zelzate – Zuid (VLD-SD) 

De VLD-SD-fractie wenst te informeren naar de stand van zaken betreffende het 

project Zelzate-Zuid. Ze vraagt of de financiële impact van het project al 

gekend is en welke initiatieven het college reeds genomen heeft om het project 

verder te ontwikkelen.  

Brent Meuleman, burgemeester: “Het bestuur heeft een nieuwe visie en wenst 

hierover bilaterale gesprekken te voeren. Verder is het wachten op een voorstel 

van groep Huysentruyt betreffende de verdere ontwikkeling van het project”.  

  



16. Afsluiting R4 – Stoepe (VLD-SD) 

De fractie wenst op volgende vragen een antwoord te krijgen:  

− Is er bestuurlijk overleg geweest? 

− Wat is de stand van zaken? Wanneer wenst AWV de aanvang van de werken te 

starten en met welke uitwerkingsplannen? 

− Wat zijn de gevolgen voor het verkeer op de Assenedesteenweg alsook voor 

de bewoners en de fietsende scholieren die dagelijks deze weg gebruiken? 

− Hoe zal het kruispunt R4 – Assenedesteenweg veilig kunnen doorkruist 

worden door voertuigen en fietsers? 

Brent Meuleman, burgemeester: “Het college van burgemeester en schepenen is 

voor een veiligere en leefbaardere Assenedesteenweg. Het kruispunt zal niet 

worden afgesloten zolang de parallelweg niet klaar is. In maart 2020 zou men 

starten met voorbereidende werken zoals nutsvoorzieningen, verdere timing van 

AWV is nog niet bekend”.  

Er wordt beslist om punten 17 en 19 samen te behandelen.  

Leefbaarheid Groenplein / Aansluiten van de camera’s op het net naar aanleiding 

van de sfeer op het Groenplein (VLD-SD) 

De fractie wenst op volgende vragen een antwoord te krijgen:  

− Is de camera in werking op het Groenplein?  

− Zijn er nog andere camera’s in werking op het grondgebied Zelzate? 

− Heeft de politie de mensen die op het Groenplein barbecueden verwezen 

naar het park aan het Hoogbouwplein? 

Brent Meuleman, burgemeester: “De camera op het Groenplein is operationeel, 

alsook de camera’s aan de kerk, aan het gemeentehuis, aan de ingang van Klein-

Rusland en aan het P. De Colvenaerplein”.  

De fractie vraagt de stemming over het aansluiten van de camera op het 

groenplein en de stemming over het samenroepen van de commissie i.v.m. de 

camera’s. 

Er wordt voorgesteld om opnieuw een veiligheidsoverleg te organiseren en 

gesprekken te houden met de verschillende actoren rond het Groenplein en op 

basis daarvan een plan van aanpak op te stellen. Het is nu nog te vroeg om 

conclusies te trekken.  

Er wordt beslist om geen commissie samen te roepen.  

18. Vragen rond het circus op het Groenplein (VLD-SD) 

De VLD-SD-fractie uit haar bezorgdheid over het feit dat Circus Pipo, dat van 6 

t.e.m. 13 oktober 2019 circusvoorstellingen organiseerde op het Groenplein, nog 

steeds werkt met dieren en wenst de mening van de bevoegde schepen hierover te 

kennen.  

Isabel Dellaert, schepen: “Het huidig reglement laat werken met dieren toe. Het 

bestuur heeft de intentie om dat reglement aan te passen.” 

De fractie stelt eveneens dat de dieren het volledige grasperk aan de fontein 

zwaar beschadigd hebben en vraagt wie zal opdraaien voor de kosten voor de 

herstelling hiervan. Bovendien was er hinder omdat vuilzakken van het circus 

woensdag nog steeds op het Groenplein.  

Isabel Dellaert, schepen: “Indien het gaat om blijvende schade kan eventueel 

(een deel van) de borg ingehouden worden”.  

20. Wegversmallingen in de Denderdreve (VLD-SD)  

De gemeenteraad besliste op 24 september 2018 om drie wegversmallingen te 

plaatsen in de Denderdreve. Ondertussen staat er nog maar één. De VLD-SD-

fractie vindt dat gemeenteraadsbeslissingen correct uitgevoerd moeten worden.  



Luc Van Waesberghe, schepen: “Er diende budget vrijgemaakt te worden om de 

andere jerseys te bestellen. Dit is ondertussen gebeurt. De bijkomende 

wegversmallingen zullen zo snel mogelijk geplaatst worden”.  

21. Ongewenste gevolgen van de verhuis van de ambulancedienst van Zelzate 

naar Wachtebeke (N-VA) 

De voorbije dagen stond in de kranten dat de ambulancedienst van Zelzate 

verhuist naar Wachtebeke. Heel wat vrijwillige ambulanciers zijn niet te 

spreken over de nieuwe regeling en kampen met tal van bezorgdheden, waar geen 

rekening wordt mee gehouden. Sommigen overwegen af te haken.  

De N-VA-fractie vraagt de gemeenteraad aandacht voor deze problemen en stuurt 

aan op een rechtstreeks overleg tussen de burgemeester, de brandweerleiding en 

de vrijwillige ambulanciers om het systeem waar mogelijk bij te sturen. 

Kol. Van Zele W. en Lt. De Kock K.: “Minister wenst dringende geneeskundige 

hulpverlening te hervormen. In dat kader werd een studie gedaan naar de 

aanrijtijden van ambulances in de verschillende zones. Voor de 

Hulpverleningszone Centrum is gebleken dat de ambulancedienst centraler moet 

liggen vandaar dat een verhuis naar Wachtebeke noodzakelijk is”. 

II. GEHEIME ZITTING  

1. Goedkeuren van de notulen van de geheime zitting van 23 september 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogachtend  

 

 

 

 

de algemeen directeur,     de voorzitter, 

Guy VERBUYST    Dirk GOEMAERE 

  


