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PUNT I     OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 27 januari 2020  

Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de openbare zitting 

van 27 januari 2020 waardoor deze als goedgekeurd worden beschouwd.  

2. Goedkeuren van de aangepaste notulen van de openbare zitting van 30 
december 2019 

De aangepaste notulen van de openbare zitting van 30 december 2019 worden 

goedgekeurd. 

3. Deontologische code vooor lokale mandatarissen 

De deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 29 november 2011 wordt opgeheven. 

De deontologische code voor lokale mandatarissen wordt aangenomen. 

4. Verlengen van de samenwerking met logo gezond+ vzw voor de duur van 3 jaar 

De samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond+ vzw wordt verlengd voor de duur 

van 3 jaar, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. 

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage die hieraan verbonden is, bedraagt 0,12 

euro per inwoner. Deze uitgave is jaarlijks voorzien in de meerjarenplanning 

voor de jaren 2020, 2021 en 2022, en kan geboekt worden op AR/BI 

6494000/098500. 

5. Goedkeuren kaderovereekomst duurzame gebouwen van fluvius 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de “Kaderovereenkomst Duurzame 

Gebouwen” die de algemene afspraken tussen de gemeente Zelzate en Fluvius 

Antwerpen regelt.  

6. Ondertekening van het bomencharter  

De gemeente wenst haar engagement om voor elke inwoner van de gemeente een 

boom aan te planten, zoals opgenomen in het bestuursakkoord, te formaliseren 

via “het Bomencharter” zoals gevoegd in bijlage.  

De verdere uitwerking en opvolging van het Bomencharter wordt toevertrouwd 

aan de werkgroep biodiversiteit van de milieuraad.  

Een afschrift van dit besluit, alsook het ondertekende “Bomencharter” wordt 

bezorgd aan de coördinator van het project op soswelzijn@yahoo.com zodat dat 

de gemeente vermeld wordt op de website van het initiatief 

www.bomencharter.be.  

De gemeente wenst deel te nemen aan de plechtige ondertekening van “het 

Bomencharter Vlaanderen” op 12 maart 2020 in Puurs waar na de 

ondertekeningsceremonie een klimaatboom gepland wordt.  

De wnd. algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad worden 

gemachtigd om “het Bomencharter daar ter plaatse te ondertekenen. 
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7. Aanpassingen rond dierenwelzijn aan politiereglement op de wekelijkse 
markt, reglement i.v.m. ambulante activiteiten, politiereglement m.b.t. 

kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het openbaar domein 

buiten openbare kermissen, reglement houdende circussen of andere niet 

permanente amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen) 

Volgende reglementen worden aangepast door “Er worden geen nieuwe 

standplaatsen met levende dieren toegelaten.” toe te voegen: 

a) politiereglement op de wekelijkse markt, 

b) reglement i.v.m. ambulante activiteiten,  

c) politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op 
het openbaar domein buiten openbare kermissen, 

d) reglement houdende circussen of andere niet permanente amusementsbedrijven 
(met uitzondering van kermissen). 

Het politiereglement op de wekelijkse markt wordt aangepast als volgt: 

- Bij artikel 6 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe standplaatsen met 

levende dieren toegelaten.”; 

- Huidig artikel 6 wordt hernummerd naar artikel 7. 

Het reglement i.v.m. ambulante activiteiten wordt aangepast als volgt:  

- Bij artikel 29 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe standplaatsen met 

levende dieren toegelaten.”; 

- Huidig artikel 29 wordt hernummerd naar artikel 30. 

Het politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op 

het openbaar domein buiten openbare kermissen wordt aangepast als volgt: 

- Bij artikel 3 §3 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe standplaatsen 

voor kermisattracties met levende dieren toegelaten.” 

Het reglement houdende circussen of andere niet permanente 

amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen) wordt aangepast als 

volgt: 

- Bij artikel 2 wordt toegevoegd: ‘Er worden geen nieuwe standplaatsen met 

levende dieren toegelaten.’; 

- Artikel 3 wordt geschrapt; 

- Artikel 8 wordt geschrapt; 

- Artikel 19 wordt geschrapt; 

- De artikels worden hernummerd. 

8. Goedkeuren erfdienstbaarheden van overhang, overgang en bouw- en 
plantverbod ten voordele van EDF LUMINUS voor de overdraai van de wieken 

van een van de windturbines die ze wensen te bouwen en exploiteren 

De gemeenteraad beslist om vandaag niet te besluiten over de 

erfdienstbaarheden van overhang, overgang en bouw- en plantverbod ten 

voordele van EDF Luminus voor de overdraai van de wieken van een van de 

windturbines die ze wensen te bouwen en exploiteren en bijhorende 

optieovereenkomst voor de vestiging van die erfdienstbaarheden. 

9. Vaststellen van het advies omtrent archeologische ensembles gevonden op 
het grondgebied van Zelzate  

Neemt kennis van het feit dat:  

− Het geheel van vondsten, stalen en administratie dat voortvloeit uit een 

archeologische opgraving een archeologisch ensemble  wordt genoemd,  

− Een archeologisch ensemble een erfgoedwaarde heeft, wat wil zeggen dat het 

iets bijdraagt aan onze kennis over het verleden en het daarom als 

waardevol wordt beschouwd, 



− Wie eigenaar is van het perceel op het moment dat een archeologisch 

ensemble wordt aangetroffen, volgens het burgerlijk wetboek eigenaar is 

van het archeologisch ensemble, 

− De eigenaar wettelijk verplicht is om het ensemble als een geheel te 

bewaren, in goede staat te houden en ter beschikking te stellen voor 

wetenschappelijk onderzoek. De eigenaar mag het archeologische ensemble 

zelf bewaren, overdragen aan een erkend onroerenderfgoeddepot of 

overdragen aan een niet-erkend depot. 

De gemeenteraad adviseert aan de inwoners van Zelzate om, archeologische 

ensembles gevonden op het grondgebied van de gemeente Zelzate, in volle 

eigendom te schenken aan de gemeente Zelzate zodat zij eigenaar wordt van de 

ensembles en ze de ensembles in bewaring kan geven aan het archeologisch 

depot van de stad Gent.  

Per archeologisch ensemble dient een verklaring van schenking te worden 

opgesteld die de eigendomsoverdracht van het ensemble regelt. 

De gemeenteraad dient deze schenking/eigendomsoverdracht te aanvaarden.  

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Maarten Berkers, 

Consulent – Team Stadsarcheologie, Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie 

Gent en de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Zelzate.  

Aan de dienst ruimtelijke ordening wordt gevraagd om dit advies kenbaar te 

maken.  

10. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer – aanpassing: 

a. Assenedesteenweg 104 - verlengen fietspad  

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde verkeersmaatregelen en 

past de gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer aan met hierna vermelde artikels. 

Een nieuw artikel 15bis: - Fietspaden (GR 02/03/2020) 

15bis.1.1:  Assenedesteenweg 104 en 139 over een afstand van 10 

meter aansluitend op het fietspad van de R4-west (GR 

02/03/2020) 

Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden zoals 

bepaald in artikel 74 van het Algemeen Reglement op de politie over het 

wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. 

Dit gemeenteraadsbesluit treedt in werking vanaf 03 april 2020. 

De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen conform 

artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

− de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 

Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende overheid door 

de lijst bedoeld in artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  de Vlaamse 

Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

b. Koningin Astridlaan 1 - parkeren met tijdsbeperking 

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde verkeersmaatregelen en 

past de gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer aan met hierna vermelde artikels. 



Het artikel 6.4. – BLAUWE ZONE wordt uitgebreid als volgt: 

6.4.10. - Koningin Astridlaan 1 (één parkeerplaats): parkeren 

beperkt tot maximum 15 minuten (GR 02/03/2020)  

Deze maatregel zal aangeduid worden overeenkomstig art. 65.5 KB 01/12/75 

signalisatie met zonale geldigheid (blauwe zone) aangevuld met het onderbord 

waarop een parkeerschijf staat afgebeeld of ingeval van plaatselijke 

maatregel door middel van de verkeersborden E9 waarop een parkeerschijf is 

vermeld. 

Dit gemeenteraadsbesluit treedt in werking vanaf 03 april 2020. 

De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen conform 

artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

− de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 

Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende overheid door 

de lijst bedoeld in artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 

Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

C. Pierets-De Colvenaerplein - parkeren met tijdsbeperking 

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde verkeersmaatregelen en 

past de gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer aan met hierna vermelde artikels. 

Het artikel 6.4. – BLAUWE ZONE wordt uitgebreid als volgt: 

6.4.11. - Pierets-De Colvenaerplein (twee eerste parkeerplaatsen 

komende van de richting gemeentehuis): parkeren beperkt 

tot maximum 15 minuten (GR 02/03/2020)  

Deze maatregel zal aangeduid worden overeenkomstig art. 65.5 KB 01/12/75 

signalisatie met zonale geldigheid (blauwe zone) aangevuld met het onderbord 

waarop een parkeerschijf staat afgebeeld of ingeval van plaatselijke 

maatregel door middel van de verkeersborden E9 waarop een parkeerschijf is 

vermeld. 

Dit gemeenteraadsbesluit treedt in werking vanaf 03 april 2020. 

De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen conform 

artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

− de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 

Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende overheid door 

de lijst bedoeld in artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  de Vlaamse 

Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

  



11. Goedkeuren van het voorstel om een onderscheidingsteken voor de 

titularis van het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad te voorzien 

De gemeenteraad beslist een onderscheidingsteken te voorzien voor de 

titularis van het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad in de vorm van 

een sjerp. 

De voorzitterssjerp zal bestaan uit een schoudersjerp in de kleuren groen/wit 

(= kleuren van de gemeente), groen aan de hals met een schild van de Vlaamse 

gemeenschap en is verschillend van de sjerp van de burgemeester en van de 

schepenen.  

De voorzitter van de gemeenteraad draagt de sjerp enkel naar aanleiding van 

en bij de openbare uitoefening van zijn bevoegdheid ter gelegenheid van 

evenementen of plechtigheden die uitsluitend op het grondgebied van de 

gemeente plaatsvinden. 

Bij het beëindigen van het ambt of bij tuchtrechtelijke schorsing is de 

titularis van het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad niet langer 

gerechtigd om de sjerp te dragen. 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst en aan de 

stafmedewerker. 

12. Definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Eurohal 

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Eurohal 

definitief vast, bestaand uit toelichtingsnota, stedenbouwkundige 

voorschriften, grafisch plan, register van (delen van) percelen waarop 

bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd en procesnota.  

13. Goedkeuren statuten adviesraad dierenwelzijn 

Goedkeuring wordt gehecht aan de statuten van de adviesraad dierenwelzijn die 

de werking en samenstelling van de adviesraad bepalen.  

Goedkeuring wordt gehecht aan de afsprakennota waarin de verbintenissen die 

de adviesraad dierenwelzijn en het gemeentebestuur aangaan opdat de 

adviesraad haar bevoegdheden kan uitoefenen conform de statuten zijn 

opgenomen.  

Goedkeuring wordt gehecht aan het huishoudelijk reglement dat de wijze waarop 

de gemeentelijke adviesraad voor dierenwelzijn haar bevoegdheden uitoefent 

overeenkomstig zijn statuten bepaalt. 

De gemeente stimuleert de werking van de dierenwelzijnsraad door voldoende 

financiële, logistieke en educatieve ondersteuning te verlenen. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 

dit besluit.  

14. Samenstelling adviesraad dierenwelzijn - aanduiden politieke 

vertegenwoordigers  

Ingevolge de beslissing om in plaats van politieke mandatarissen af te 

vaardigen als niet-stemgerechtigd lid te kiezen voor vertegenwoordigers uit 

politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad dient dit 

punt te worden behandeld in de geheime zitting.  

15. Goedkeuren van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de 

gmeentelijke sportraad  

De voorgestelde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement worden 

goedgekeurd.  

Het in bijlage bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement wordt 

goedgekeurd.  

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter van de 

sportraad en aan de sportfunctionaris. 

  



16. Principebeslissing om bij de toekenning van nieuwe straatnamen de namen 

van Magdalena Kintziger en Rita Gorr te gebruiken   

Gaat principieel akkoord om bij de toekenning van nieuwe straatnamen de namen 

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

verkaveling tussen de Burgemeester Camiel Leynlaan, de Burgemeester Jozef 

Chalmetlaan, de Cesenaticolaan en de Verbroederingslaan. 

17. Mededelingen en kennisgevingen  

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. Overlijdensbericht  
2. Vacature van adjunct-directeur bij IGS Westlede (er werd gevraagd deze te 

verspreiden) 

3. Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur van 10 januari 2020 betreffende 
gedeeltelijke verkiezing van de raden van de erkende lokale 

geloofsgemeenschappen  

4. Brief van Creat van 10 januari 2020 betreffende de confirmatie van de 
deelneming in TMVS dv 

5. Brief van Farys van 10 januari 2020 betreffende de confirmatie van de 
deelneming in TMVW ov  

6. Brief van North Sea Port SE van 21 januari 2020 betreffende de rapportage 
van de garantstelling (vertrouwelijk) 

7. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen van 23 januari 2020 betreffende 
bevestiging van deelname aan het omgevingscontract van de provincie  

8. Verslag van de coördinatievergadering van 27 september 2019 betreffende 
het project Stoepestraat  

9. Gecoördineerde statuten van IDM na de Buitengewone Algemene Vergadering 
van 23 oktober 2019  

10. Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van IDM van 18 

december 2019  

11. Verslag van de Raad van Bestuur van IDM van 18 december 2019  

12. Aangepaste notulen van de Raad van Bestuur van IDM van 18 december 2018 

en het verslag van de Raad van Bestuur van IDM van 29 januari 2019 incl. 

powerpointpresentatie  

13. Verslag van de Raad van Bestuur van Veneco van 5 december 2019  

14. Beknopt overzicht van de beslissingen genomen in de Raad van Bestuur 

van Veneco van 5 december 2019  

15. Verslag van de Raad van Bestuur van Veneco van 21 januari 2020  

16.  Beknopt overzicht van de beslissingen genomen in de Raad van Bestuur 

van Veneco van 21 januari 2020  

18. Aanvullende informatie voor de raadsleden bij dossier bouw van 

windturbines (N-VA) 

De raad besliste om heden niet te besluiten over de erfdienstbaarheden van 

overhang, overgang en bouw- en plantverbod ten voordele van EDF Luminus voor 

de overdraai van de wieken van een van de windturbines die ze wensen te 

bouwen en exploiteren op de terreinen van Jan De Nul en bijhorende 

optieovereenkomst voor de vestiging van die erfdienstbaarheden  

Het bestuur wenst het dossier rond de erfdienstbaarheden te revalueren.  

Raadslid Martin Acke vraagt om te onderzoeken of het bestuur niet alsnog de 

bouw van één windmolen kan tegenhouden, bij voorkeur de bouw van een 

windmolen aan de Karnemelkpolder.  

19. Motie voor het behoud van subsidies voor spoorlijn L204 (sp.a) 

De gemeenteraad van Zelzate stelt vast dat: 

1. de verkeerssituatie op de R4 (Kennedylaan) de laatste jaren leidt tot 
dramatische files die nadelig zijn voor de bereikbaarheid van de 

woonkernen, de bedrijven én het woon/werkverkeer, 

2. lijn 204 een wezenlijke bijdrage kan zijn in de reductie van de CO2- 
uitstoot omdat een regelmatige en degelijke verbinding van de 

kanaaldorpen met Gent het autoverkeer kan terugdringen, 



3. lijn 204 bovendien past binnen de gemeentelijke visie op het regionaal 
reizigersvervoer per spoor 

De gemeenteraad van Zelzate neemt met ontsteltenis akte van het voorstel van 

Infrabel om 12,6 miljoen Europese subsidies niet langer te herbesteden aan 

spoorlijn L204 van Gent Dampoort naar Zelzate en in uitbreiding naar 

Terneuzen. Dit was nochtans de voorkeursbeslissing van de federale 

ministerraad van 14 december 2017. 

De gemeenteraad van Zelzate roept alle bedrijven, vakbonden, gemeenten in 

onze regio en ook het provinciebestuur en Vervoerregio Gent op om protest aan 

te tekenen tegen het voorstel van Infrax.  

De gemeenteraad van Zelzate vraagt dringend aan minister Bellot en minister 

Peeters om middels de opmaak van een bijkomend uitvoerend 

samenwerkingsakkoord de vrijgekomen geldmiddelen wel degelijk te investeren 

in L204.  

20. Oproep tot het prioritair investeren in spoorlijn L204 (N-VA) 

De gemeenteraad van Zelzate schrijft een brief naar Vlaams minister van 

mobiliteit Lydia Peeters met de vraag om niet in te gaan op het voorstel van 

Infrabel en er voor te zorgen dat er verdere uitvoering wordt gegeven aan de 

beslissing van de federale Ministerraad van 14 december 2017 om de 

beschikbaar gekomen geldmiddelen prioritair te investeren in spoorlijn 204. 

21. Mobiele zorgwoningen (VLD-SD) 

Het bestuur zal een visie uitwerken rond (tijdelijke) mobiele woonunits in 

het algemeen (zowel zorg als ook andere vormen van tijdelijk wonen als tiny 

houses). De gecoro dient hierin als adviesorgaan betrokken te worden. Het 

uitgewerkte voorstel zal voor de zomer (gemeenteraad juni) voorgelegd worden 

aan de gemeenteraad.  

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

1. Goedkeuren van de notulen van de geheime zitting van 27 januari 2020  

Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de geheime zitting van 

27 januari 2020 waardoor deze als goedgekeurd worden beschouwd.  

2. Samenstelling adviesraad dierenwelzijn 

a. Aanduiden politieke vertegenwoordigers  

Conform de bepalingen van artikel 3 van de statuten van de adviesraad 

dierenwelzijn worden de volgende mandatarissen als niet-stemgerechtigde leden 

voorgedragen en aldus als niet-stemgerechtigd lid geïnstalleerd in de 

adviesraad dierenwelzijn: 

o Namens SP.A: Isabel Dellaert 

o Namens PVDA: Debbie De Vleesschauwer 

o Namens VLD-SD: Andy Standaert 

o Namens N-VA: Rita Geers 

o Namens Zelzate Positief: Luc De Vos 

o Namens Vlaams Belang: / 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de voorzitter van de adviesraad 

dierenwelzijn. 

b. Erkenning van de adviesraad dierenwelzijn  

De nieuw opgerichte adviesraad dierenwelzijn te erkennen als adviesraad voor 

de periode 2019-2024. 

Samenstelling: 

Stemgerechtigde leden:  

Van Moerkerke Liesbeth voorzitter 

Thysebaert Mario ondervoorzitter 



Neyt Linda secretaris 

De Smet Patricia financieel beheerder  

Bral Annemie   

Collier Sophie   

De Bilde Jolene   

De Bouver Lisenca   

De Meester Freddy   

De Waele Jeannine   

De Witte Wesley   

Eggermont Ingrid   

Gadeyne Eddy   

Goethals Jessica   

Haelman Marcel   

Mussche Linda   

Steyaert Fauve   

Storms Toby   

Thienpondt Dominique   

Thysebaert Kimmy   

Van de Walle Marian   

Van Kerschaever Sabrina    

Van Waes Hilde   

Verschuere Els   

Verstraeten Luc   

Wolfaert Oscar   

De Schrijver Antonia    

Huys Patricia   

Niet-stemgerechtigde leden:  

Namens SP.A:   Isabel Dellaert 

Namens PVDA:   Debbie De Vleesschauwer  

Namens VLD-SD:   Andy Standaert  

Namens N-VA:   Rita Geers 

Namens Zelzate Positief:   Luc De Vos 

Namens Vlaams Belang:   / 

3. Sportraad – erkenning als adviesraad  

De nieuw opgerichte sportraad te erkennen als adviesraad voor de periode 

2019-2024. 

Samenstelling: 

Algemene vergadering:  

CLUB VERTEGENWOORDIGER PLAATSVERVANGER  

Koninklijke Judo-club 

Zelzate vzw 
Barbara De Backer Camiel Saelens 

Fit-force 

European Krav Maga 

federation/European 

Krav Maga Academy  

Gauthier Hanquet  Angelo Wieland 

Ons genoegen 

Krulbollen  
Hubert Verbilt  Roland De Hon 

KVV Zelzate  

Voetbal  
Yves Bracke Eddy Pauwels 



PC Zelzate 

Petanque  
Willy De Coster  Van Kwikkelberghe Noël  

Rust Roest 

Wielrennen 
Marnix Schaght  Roger Poppe 

Dance Pointe  

Dans: ballet, jazz en 

modern 

Michelle De Corte Febe Broos 

De Murene  

Diepzeeduiken  
Freddy Lievens Rudy De Witte  

De Tempeliers Zelzate  

Minivoetbal  
Eddy Roegiers Frederick Van Hecke  

Duikschool Splash Bart De Zutter Johnny De Munter 

FC Retro Zelzate Karim Abdelli Sofian Besseghir 

FK Bosna Samir Mesanovic Zilic Almedin 

Turnen en zwemmen 

Gezinsbond Zelzate 
Gerarda Haeck Erika De Schuyter  

Door Vriendschap Sterk 

Zelzate  

Handboogschieten  

Caroline Imschoot  Marc Braeckman  

SILABA 

Basketbal 
Caroline Van Laere  De Wispelaere Mieke 

Sint Sebastiaan vzw  

Boogschieten staande 

wip  

Jean-Paul Lippens Van Achte Leon  

SLTOS  

Turnen  
Adelin Bral  Rudy Acke 

VC Nivo  

Volleybal  
Marc Dobbelaere Stijn Roegiers  

VK Bruggeman vzw 

Voetbal  
Bart Claesen Lorenzo De Coninck  

VK Kanaaljongens  

Voetbal  
Frank Canty  Willy Van Assel  

WTC De Katte  

Wielrennen  
Willy Van den Hoecke Van Der Sype Willy  

ZBC Speedy 

Badminton  
Annick Danschutter Carlo Bruggheman  

Zelzaatse Duikclub 

Duiken  
Walter Willems Mario De Vis 

Zelzaatste 

Kleischutters 

Kleiduifschieten  

De Craene Steven  Guido Vereecken  

Zelzaatse Tennisclub 

Tennis  
Sandra Van De Velde  Jean-Pierre Van Heyghen 

ZZVV  

Zwemmen 
Agnes De Quick An Hamerlinck  



Deskundige  Jeannine Verstraeten   

Deskundige  Paulette De Huyvetter  

Waarnemend lid  Els De Smet   

Waarnemend lid  Luc Van Waesberghe   

Raad van Bestuur:  

Voorzitter Marnix Schaght 

Secretaris Caroline Van Laere 

Penningsmeester Agnes De Quick 

Bestuurslid Hubert Verbilt 

Bestuurslid Willy Van den Hoecke 

Deskundige Paulette De Huyvetter 

Deskundige Jeannine Verstraeten  

 

 

 

Hoogachtend 

 

 

 

De wnd. algemeen directeur, De voorzitter, 

Christine Coone Dirk Goemaere 

 

 

 


