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PUNT I OPENBARE ZITTING 

In uitvoering van het burgemeestersbesluit van 20 november 2020 wordt de 

vergadering van de gemeenteraad van 30 november 2020 via een videoconferentie 

gehouden. De vergadering is via livestream (een link op de gemeentelijke 

webstek) te volgen voor pers en publiek, zodat de openbaarheid ervan 

verzekerd is.  

PUNT 01 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 27 OKTOBER 

2020 HOUDENDE TIJDELIJKE MAATREGEL MET BETREKKING TOT HET NEMEN VAN 

BIJKOMENDE MAATREGELEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE 

BEPERKEN 

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

van 27 oktober 2020 houdende tijdelijke maatregel met betrekking tot het nemen 

van bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken. 

PUNT 02 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 29 OKTOBER 

2020 HOUDENDE TIJDELIJKE MAATREGEL MET BETREKKING TOT HET INVOEREN VAN EEN 

MONDMASKERVERPLICHTING IN DE ZONE VAN HET BUSPLEIN OM DE VERSPREIDING VAN HET 

CORONAVIRUS COVID-19 TE BEPERKEN 

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

van 29 oktober 2020 houdende tijdelijke maatregel met betrekking tot het 

invoeren van een mondmaskerverplichting in de zone van het busplein om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.  

PUNT 03 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 20 NOVEMBER 

2020 HOUDENDE DIGITALE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 30 NOVEMBER 2020 VIA VIDEOCONFERENTIE  

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

van 18 november 2020 houdende digitale vergadering van de gemeenteraad en de 

raad voor maatschappelijk welzijn op 30 november 2020 via videoconferentie. 

PUNT 04 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE ZITTING VAN 26 OKTOBER 

2020  

Enig artikel: - Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de 

openbare zitting van 26 oktober 2020 waardoor deze als goedgekeurd worden 

beschouwd.  

PUNT 05 - AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTE EN OCMW ZELZATE - 

GOEDKEURING EN VASTSTELLING 

Enig artikel: - De behandeling van dit punt wordt op de gemeenteraad van 

14 december 2020 geagendeerd. 

PUNT 06 - GOEDKEUREN VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VZW ZORGRAAD OOST-

MEETJESLAND IN HET KADER VAN HUN OPDRACHT TIJDENS DE COVID-19 CRISIS 

Artikel 1: - De samenwerkingsovereenkomst met Zorgraad Oost-Meetjesland in 

het kader van hun opdracht tijdens de COVID-19 crisis wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: - De namen van vrijgestelde medewerkers voor huisbezoeken of 

eventuele vrijwilligers die deel uitmaken van de pool huisbezoekers zullen 

worden ingevuld. 



Artikel 3: - Er zal in totaal maximaal 4 uur per week hiervoor een 

maatschappelijk werker worden vrijgesteld. Alle maatschappelijk werkers van 

de sociale dienst worden opgegeven als kandidaat-huisbezoeker. 

PUNT 07 – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerking met het 

Agentschap Integratie en Inburgering volgens de engagementen zoals beschreven 

in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zelzate en het Agentschap 

Integratie en Inburgering 2020-2025.  

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar Agentschap 

integratie en inburgering, t.a.v. Damir Gojkov. 

PUNT 08 - OVEREENKOMST MET DIERENARTSEN IN HET KADER VAN HET 

ZWERFKATTENBELEID 

Enig artikel: - De overeenkomsten tussen het gemeentebestuur van Zelzate en 

de respectievelijke dierenartsen(praktijken) zoals gevoegd in bijlage worden 

goedgekeurd.  

PUNT 09 – OVEREENKOMST TUSSEN KSZ EN GEMEENTE ZELZATE IN HET KADER VAN DE 

GEGEVENSUITWISSELING INZAKE HET REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING EN HET GEBRUIK 

VAN WAARDEBONNEN TER ONDERSTEUNING VAN HET CONSUMPTIEBUDGET VOOR KWETSBARE 

DOELGROEPEN EN VAN DE LOKALE ECONOMIE 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de voorliggende overeenkomst nr. 20/141 

inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid aan de gemeente Zelzate voor de automatische toekenning van 

aanvullende rechten, met toepassing van beraadslaging nr. 16/008 van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, 

overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid 

goed. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit en de getekende overeenkomst wordt 

bezorgd aan Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Willebroekkaai 38, 1000 

Brussel. 

PUNT 10 - GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES - WIJZIGING REGLEMENT  

Om GAS-sancties voor 14-jarigen wel mogelijk te maken, legt de heer Martin 

Acke, raadslid, namens NV-A, een amendement voor om artikel 1 van het 

ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: 

Artikel 1: - Het nieuwe GAS-reglement (+ bijlagen) goed te keuren. 

Het amendement wordt met 9 ja-stemmen (Acke Martin, Bruggeman Frank, 

Bruggheman Filip, De Beule Jan, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Laureys 

Rik, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) tegen 14 neen-stemmen (Meuleman 

Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De 

Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Segers 

Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van 

Weynsberghe Kurt) verworpen. 

Artikel 1: - Het nieuwe GAS-reglement (+ bijlagen) goed te keuren, met dien 

verstande dat voor de gemeente Zelzate de leeftijd waarop GAS-sancties 

mogelijk zijn niet verlaagd wordt van 16 naar 14 jaar. 

Artikel 2: - Het nieuwe protocolakkoord met het Parket van de procureur des 

Konings te Oost-Vlaanderen betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties, inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer), overeenkomstig de 

tekst die als bijlage aan dit besluit wordt gehecht, goed te keuren. 

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen te machtigen dit 

protocolakkoord namens de gemeente Zelzate te ondertekenen. 

Artikel 4: - Ingevolge de beslissing genomen in artikel 2 wordt het oude 

protocolakkoord met het Parket van de procureur des Koning te Oost-Vlaanderen 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, inbreuken op het 

strafwetboek (niet-verkeer), opgeheven. 



Artikel 5: - Het nieuwe GAS-reglement treedt in werking op 1 januari 2021. 

Artikel 6: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan:  

− De vrederechter;  

− De griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg  

− De griffie van de Politierechtbank 

− De zonechef van de lokale politie;  

− De Commissarissen van lokale politie 

− De deputatie van de Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

− Sanctionerende ambtenaar GAS van de provincie Oost-Vlaanderen  

− De provinciegouverneur;  

− Het parket van de Procureur des Konings; 

− De bevelhebber van de brandweerzone Centrum; 

− Bemiddelaar Gemeentelijke Administratieve Sancties 

− De drie andere gemeenten van de Politiezone Puyenbroeck (Wachtebeke, 

Lochristi en Moerbeke);  

− Het diensthoofd van de gemeentelijke technische dienst; 

− Het diensthoofd van de dienst vergunningen; 

− De financieel directeur. 

PUNT 11 - AANPASSING TOELAGEREGLEMENT MUZIEKMAATSCHAPPIJEN EN 

TONEELVERENIGINGEN 

In afwezigheid van mevrouw Isabel Dellaert ingevolge artikel 27 §1 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: 

Artikel 1: - Akkoord te gaan met het aangepaste reglement 

muziekmaatschappijen en toneelverenigingen zoals gevoegd in bijlage. Dit 

reglement vervangt alle voorgaande reglementen en gaat in op 1 januari 2021.  

Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit over te maken aan de financieel 

directeur en aan de voorzitter van de Gemeentelijke Culturele Raad Zelzate. 

PUNT 12 - GOEDKEUREN AANPASSING AAN HET REGLEMENT OP DE ZELZAATSE KADOBON 

INZAKE CORONAKORTING 

Artikel 1: - Artikel 7 van het reglement “Zelzaatse kadobon” van 26 oktober 

2020 wordt als volgt aangepast: 

Gedurende 3 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag dat de horeca en niet-

essentiële winkels terug open mogen, geeft het gemeentebestuur een korting 

van 5 euro bij de aankoop van een Zelzaatse kadobon. Per gezin of per 

alleenstaande zal een éénmalige korting ongeacht de waarde ervan toegekend 

worden. De beveiliging hierbij gebeurt aan de hand van het 

rijksregisternummer van de persoon die de korting krijgt. Er worden door 

Unigift kortingscodes aangemaakt op basis van de rijksregisternummers van 

de Zelzaatse bevolking en die codes dienen online ingevuld te worden in 

een specifiek veldje. De toegekende kortingen zijn raadpleegbaar in de 

beheersomgeving. 

Artikel 2: - Het aangepaste reglement zal worden bekendgemaakt conform de 

bepalingen in artikel 286 van het decreet lokaal bestuur. 

Artikel 3: - Dit reglement zal worden overgemaakt aan de financieel 

directeur, de voorzitter van de adviesraad economie en aan de ambtenaar 

lokale economie. 

PUNT 13 - BESLISSING TOEPASSEN VAN BASISPRINCIPES IN KADER VAN BEHEER EN 

ONDERHOUD VAN RIOLERING LANGS GEWESTWEGEN 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van de nota “basisprincipes in kader 

van beheer en onderhoud van riolering langs gewestwegen”, gevoegd in bijlage 

van dit besluit, en de gemeenteraad keurt goed dat deze basisprincipes worden 

toegepast op het terrein. 

Artikel 2: - De gemeenteraad geeft in functie van het principe van dagelijks 

bestuur de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de 



effectieve goedkeuring van de basisprincipes op het terrein goed te keuren in 

een overeenkomst. 

Artikel 3: - De gemeenteraad is akkoord om de eventuele financiële impact van 

de toepassing van de basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van 

riolering langs gewestwegen te financieren via de beschikbare 

werkingsbudgetten bij de gemeentelijke rioolbeheerder Farys. 

PUNT 14 - VRAAG VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD OM EEN PRINCIPEBESLISSING 

TE NEMEN OM BIJ DE TOEKENNING VAN NIEUWE STRAATNAMEN IN DE VERKAVELING TUSSEN 

DE BURGEMEESTER CAMIEL LEYNLAAN, DE BURGEMEESTER JOZEF CHALMETLAAN, DE 

CESENATICOLAAN EN DE VERBROEDERINGSLAAN NAAST DE NAMEN MAGDALENA KINTZIGER EN 

RITA GORR OOK DE NAAM VAN PAULA WILLEMS (WIELRENSTER) TE GEBRUIKEN (PAULA 

WILLEMSSTRAAT OF – LAAN) 

Enig artikel: - Gaat principieel akkoord om bij de toekenning van nieuwe 

straatnamen of pleinen in de verkaveling tussen de Burgemeester Camiel 

Leynlaan, de Burgemeester Jozef Chalmetlaan, de Cesenaticolaan en de 

Verbroederingslaan) naast de namen van Magdalena Kintziger en Rita Gorr, ook 

rekening te houden met de naam van Paula Willems (wielrenster).  

PUNT 15 – ENGAGEMENTSVERKLARING CAMPAGNE 10 MONDIALE UITDAGINGEN 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord om als gemeente een 

engagementsverklaring te ondertekenen in het kader van de 10 mondiale 

uitdagingen die voortvloeien uit de “Agenda 2030” (duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals). 

Artikel 2: - De concrete invulling van de 10 uitdagingen dient in een 

werkgroep vastgelegd te worden en er dient een periodieke rapportering te 

gebeuren aan de bestuursorganen (gemeenteraad, college en het 

managementteam). 

PUNT 16 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IGS WESTLEDE OP DINSDAG 

1 DECEMBER 2020 – GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

Artikel 1: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan volgende punten op de 

agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IGS Westlede op dinsdag 

1 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek 

van de agendapunten:  

1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 2 juni 2020 
2. Activiteiten en strategie 
3. Begroting 2021 
4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente 

Kruishoutem 

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 

betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering van IGS Westlede 

vastgesteld op dinsdag 1 december 2020, te onderschrijven en haar/zijn 

stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van 

heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde 

algemene vergadering. 

PUNT 17 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENECO OP DONDERDAG 10 

DECEMBER 2020 - GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

Artikel 1: - De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van 

de Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging 

Veneco die plaatsvindt op 10 december 2020 worden goedgekeurd:  

o Goedkeuren schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens 

uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk) 

o Akteneming/goedkeuring van het verslag van de 60ste jaarvergadering 

van 11 juni 2020 

o Goedkeuring werkprogramma en begroting 2021 

o Toetreden nieuwe vennoten 

▪ OCMW Kaprijke 

▪ OCMW Lochristi  

▪ OCMW Melle 



▪ OCMW Sint-Laureins 

▪ OCMW Zelzate 

▪ OCMW Zulte 

▪ Politiezone Deinze – Zulte – Lievegem 

▪ Politiezone Puyenbroeck 

▪ Welszijnsband Meetjesland  

o Aanstellen vertegenwoordiger Algemene Vergadering Solva 

o Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen  

Artikel 2: - Aan de heer Luc Van Waesberghe, vertegenwoordiger van de 

gemeente Zelzate, houder van 118 aandelen, die zal deelnemen aan de 

Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco 

die doorgaat op donderdag 10 december 2020 om 18.00 uur in ‘Brouwerij 

Huyghe’, Geraardbergsesteenweg 4/B - 9090 Melle, of in geval er specifieke 

veiligheidsmaatregelen van kracht zijn in het kader van het Coronavirus de 

digitale Buitengewone Algemene Vergadering, wordt het mandaat gegeven om, met 

recht van indeplaatsstelling door de heer Dirk Goemaere:  

− Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen 

met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen om de agendapunten van de Algemene Vergadering uit te voeren.  

− Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, 

in geval de op 11 juni 2020 geplande algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij aan alle beraadslagingen 

en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda 

goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te 

ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van 

de Algemene Vergadering te realiseren.”  

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 

uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de 

toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Veneco, ter attentie 

van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. 

PUNT 18 - KENNISNAME VAN HET ADDENDUM ‘VERVOER OP MAAT’ VAN HET DOOR DE 

VERVOERREGIO VOORLOPIG VASTGESTELD OPENBAAR VERVOERSPLAN VAN DE LIJN KORTE 

TERMIJN 2021  

Enig artikel: - De gemeenteraad neemt kennis van het (tweede) addendum 

‘Vervoer op Maat’ van het huidig voorlopig vastgesteld Openbaar Vervoersplan 

van De Lijn (zoals vastgesteld door de Vervoerregioraad van 13 mei 2020). 

PUNT 19 - KENNISNAME VAN HET FEIT DAT ER INGEVOLGE DE OVEREENKOMST TUSSEN DE 

LIJN EN DE GEMEENTE ZELZATE ZOALS GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 

2014 EEN CAMERA ZAL GEPLAATST WORDEN OP HET BUSPLEIN. 

Enig artikel: - Kennis te nemen van het feit dat er ingevolge de overeenkomst 

tussen De Lijn en de gemeente Zelzate zoals goedgekeurd in de gemeenteraad 

van 24 juni 2014 een camera zal geplaatst worden op het busplein. 

PUNT 20 - KENNISGEVINGEN/MEDEDELINGEN  

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. Het halfjaarlijks syntheseverslag 2020 van Fluvius Antwerpen 

2. Notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen van 16 september 
2020 

3. Notulen van het RBC Antwerpen van Fluvius Antwerpen van 16 september 2020 

4. Notulen van het RBC Regio van Fluvius Antwerpen van 16 september 2020 

5. Notulen van de Raad van Bestuur van IDM van 28 oktober 2020 

6. Notulen van de Algemene Vergadering van welzijnsvereniging Audio van 29 
september 2020 

7. Bezorgdheden IDM bij kadernota regiovorming en voorgestelde 
referentieregio's 



8. Brief met condoleances namens de gemeenteraad 

PUNT 21 – FINANCIËLE TEGEMOETKOMING AAN DE VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ 

ERKENDE RADEN (OP VERZOEK VAN RAADSLEDEN FILIP BRUGGHEMAN EN FRANK BRUGGEMAN) 

De heer Geert Asman, schepen, legt uit dat in het budget 2020 een bedrag van 

26.000 euro voor jeugd, 24.000 euro voor sport en 20.000 euro voor cultuur 

werd voorzien. Dit zijn enerzijds werkingssubsidies (o.a. op basis van het 

aantal leden) en anderzijds projectsubsidies (op basis van de georganiseerde 

activiteiten) die op basis van subsidiereglementen worden verdeeld onder de 

verenigingen. Het zijn vooral die projectsubsidies die door de coronamaat-

regelen getroffen zijn. De subsidiereglementen voorzien echter dat de 

projectsubsidies overgedragen worden naar de werkingssubsidies als de 

projectsubsidie niet werd aangewend. M.a.w. de subsidies blijven gevrijwaard 

en worden voor de volledige 100 % uitgekeerd. 

Bovendien is er inderdaad de subsidie van de overheid ten bedrage van +/- 

150.000 euro. Dat bedrag zal eveneens aan de verenigingen toegekend worden. 

De concrete verdeling van die subsidies wordt nog uitgewerkt en zal 

voorgelegd worden tijdens de volgende gemeenteraad.  

Heel concreet betekent dit dat verenigingen in vergelijking met het jaar 2019 

200 % van hun subsidies zullen krijgen.  

Het antwoord van de schepen is afdoende. Raadsleden Frank Bruggeman en Filip 

Bruggheman zien bijgevolg af van de gevraagde stemming.  

PUNT 22 - HERSTELLEN IN- EN UITRIT TER HOOGTE VAN DE LIDL (OP VERZOEK VAN 

RAADSLEDEN FILIP BRUGGHEMAN EN FRANK BRUGGEMAN) 

De heer Luc Van Waesberghe, schepen, antwoordt dat het om een gemeenteweg 

gaat. De gemeentelijke technische dienst heeft een aannemer gecontacteerd om 

het wegdek definitief te herstellen (eventueel samen met andere wegdekken die 

zich in slechte staat bevinden). Ondertussen zullen de diepste putten door de 

eigen diensten opgevuld worden met koud asfalt.  

PUNT 23 –  REGIOVORMING IN REGIO GENT – VOORSTEL VAN MOTIE VOOR REGIOVORMING 

MEETJESLAND (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARTIN ACKE) 

Het voorstel van raadslid Martin Acke om namens N-VA de volgende motie goed 

te keuren:  

o De gemeenteraad besluit dat een regionale afbakening binnen het 
Meetjesland meer aangewezen is.  

o De gemeenteraad besluit dat het standpunt dat zal worden gerapporteerd 
aan de provinciegouverneur het Meetjesland zal afbakenen bestaande uit 

volgende gemeenten: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, 

Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate. 

Het voorstel van de heer Brent Meuleman, burgemeester, om niet in te gaan op 

de vraag van raadslid Martin Acke tot goedkeuring van voorliggende motie 

omwille van het volgende standpunt: 

Vandaag is het voor het college van burgemeester en schepenen van Zelzate 

helaas onmogelijk een gefundeerd en beredeneerd advies te verlenen, noch over 

de voorgestelde indeling en voorliggende referentieregio, noch over het hele 

regiovormingsproces dat vandaag loopt. We hebben hiervoor momenteel 

onvoldoende inzicht in de oefening die reeds werd en nog zal worden gemaakt. 

Zo blijft voor ons het uiteindelijke doel nog zeer vaag. Die onduidelijkheid 

wordt versterkt door het feit dat men over de toekomstige rol van de 

provincies onduidelijk blijft. Reeds verschillende jaren zijn hierover de 

meningen verdeeld, zowel buiten als binnen de Vlaamse Regering. Gelet op de 

mededeling dat men met de opdeling in regio’s zeker geen extra bestuurslaag 

wenst te creëren, werpt dit bij lokale besturen bijkomende vragen op. Men wil 

verrommeling tegengaan, maar wij vrezen dat - met de beperkte inzichten die 

wij vandaag hebben - men in tegenstelling tot de goed bedoelde intenties, 

mogelijks bijkomende verrommeling zal creëren. Een integrale en lange 

termijnvisie dringt zich ons inziens dan ook op. 



Ook over de rol van bestaande samenwerkingsverbanden bestaat vandaag nog veel 

onduidelijkheid en krijgen wij tegenstrijdige signalen. Kunnen bestaande 

samenwerkingsverbanden die buiten de referentieregio vallen überhaupt blijven 

bestaan en wat zijn hiervoor dan de modaliteiten en vereisten? Vanuit 

afvalintercommunale IDM ontvingen wij reeds een bezorgd schrijven. Daar 

stellen directie en personeel zich vragen en zijn zij ongerust over de (hun) 

toekomst. En wat met de samenwerkingsverbanden i.h.k.v. federale bevoegdheden 

op het vlak van veiligheid (politie en brandweer)? 

Verder stellen wij vast dat in tegenstelling tot de anderen, de provincie 

Limburg niet wordt onderverdeeld in verschillende regio’s en dus één grote 

regio blijft binnen de huidige provinciecontouren. Welke redenering schuilt 

daarachter en op welke manier verschillen andere Vlaamse provincies van 

Limburg? Het gemeentebestuur van Zelzate is een absolute voorstander van 

nauwe samenwerkingsverbanden en dus niet à priori gekant tegen eventuele 

regiovorming. Wij willen goed bestaande en goed werkende 

samenwerkingsverbanden echter niet zomaar op de helling zetten. 

Inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraak zonder uitzicht. Wij stellen 

vast dat er tot op vandaag nog zeer veel onduidelijkheden en vragen leven bij 

de Vlaamse lokale besturen. Ook het moment waarop naar een standpunt wordt 

gevraagd, komt ons inziens zeer ongelegen gelet op de coronacrisis die al 

maanden onze dagdagelijkse werking beïnvloedt. Het debat en de besluitvorming 

over regiovorming, een proces dat bottom-up zou moeten verlopen, vereisen 

veel aandacht. 

Raadsleden Frank Bruggeman en Filip Bruggheman geven aan zich bij het 

standpunt van de burgemeester aan te sluiten omdat volgens raadslid Frank 

Bruggeman het niet verantwoord is om nu al een keuze te maken afwachten. 

Artikel 1: - Het voorstel van raadslid Martin Acke tot goedkeuring van de 

motie waarmee de gemeenteraad zou besluiten dat een regionale afbakening 

binnen het Meetjesland meer aangewezen is en dat het standpunt dat zal worden 

gerapporteerd aan de provinciegouverneur het Meetjesland zal afbakenen 

bestaande uit volgende gemeenten: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, 

Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate wordt niet aanvaard. 

Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de 

provinciegouverneur. 

PUNT 24 – STATUS KLEIN RUSLAND (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

Na toelichting door de heer Brent Meuleman, burgemeester, waarbij hij 

benadrukt dat het gemeentebestuur absoluut voor de heropbouw van de wijk 

Klein Rusland is, maar dat hij het voorgestelde inrichtingsplan zonder meer 

duiding niet kon goedkeuren, wordt door de heer Geert Asman, schepen, 

vervolgens een antwoord op de vragen van raadslid Marleen Maenhout gegeven: 

1. Werden de 2 vertegenwoordigers op de hoogte gebracht van de plannen? 

Ja, via de raad van bestuur werd het plan voorgesteld. 

2. Werd dit dossier tijdig ingediend? 

Ja. Op 5 mei 2020 is de brief van minister Diependaele gepubliceerd. 

Binnen de 6 maanden moest een antwoord gegeven worden. Het antwoord is op 

5 november 2020 verstuurd geweest.  

3. Is er reeds reactie vanuit de Vlaamse regering?  

Neen, er is nog geen reactie vanuit de Vlaamse Regering. Wel bericht 

gekregen dat het financieel plan doorgestuurd werd naar de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen om een financiële evaluatie te maken omdat 

het plan dat voorligt zou gefinancierd worden met een FS3-lening (+/- 40 

miljoen euro).  

4. Kan Klein Rusland blijven bestaan? Vele inwoners zijn de onzekerheid beu 
en stellen bijvoorbeeld noodzakelijke onderhoudsklussen uit. 

De toekomstcoalitie is voor het behoud van de wijk. Twee mogelijke pistes 

om dit te realiseren. Ofwel wordt het voorkeursbesluit van de Vlaamse 

Regering omgebogen van alternatief 5 naar alternatief 3bis ofwel wordt de 



wijk terug opgebouwd via het plan van cvba Wonen. 

Ook het bestuur wenst zo snel mogelijk duidelijk.  

5. Kan er aan de gemeenteraad informatie worden verschaft over het ingediend 
plan, het stedenbouwkundig plan, de visie en de financiële impact? 

Cvba Wonen wacht op dit moment nog de reactie van de Vlaamse Regering af. 

Daarna zal het plan (eerst en vooral aan de bewoners van de wijk) 

voorgesteld worden.  

De heer Martin Acke, raadslid, vraagt dat de gemeenteraad inzage krijgt in de 

verslagen van algemene vergaderingen, raden van bestuur, jaarverslagen, … van 

cvba Wonen. Op deze vraag wordt ingegaan. De stukken zullen vanaf nu ter 

kennisgeving gebracht worden aan de gemeenteraad.  

PUNT 25 – VERLICHTING IN HET PARK RONDOM DE VISVIJVER (OP VERZOEK VAN DE 

RAADSLID MARLEEN MAENHOUT)  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, gaat akkoord met de vraag van de VLD-

sd-fractie om te onderzoeken wat de mogelijkheid is tot het plaatsen van 

verlichting in het park en wat de kosten zijn die hieraan verbonden zijn.  

PUNT 26 – PRINCIPEBESLISSING OM BIJ DE TOEKENNING VAN NIEUWE STRAATNAMEN 

NAAST DE NAMEN MADELEINE KINTZIGER, RITA GORR EN BIJ GOEDKEURING VAN PUNT 14 

VAN DEZE GEMEENTERAAD, PAULA WILLEMS, OOK DE NAAM VAN MARTHA D’HAESE TE 

GEBRUIKEN (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

Mevrouw Isabel Dellaert, schepen, stelt dat het gemeentebestuur wenst in te 

gaan op de vraag van raadslid Marleen Maenhout. Alvorens hierover een 

beslissing te nemen, moet echter eerst de gemeentelijke cultuurraad om advies 

gevraagd worden. Hierop stelt de burgemeester voor dit voorstel over te maken 

aan de cultuurraad met de vraag hierover advies te geven.  

De raad is unaniem akkoord.  

PUNT 27 – VRAAG OVER HET GRATIS TER BESCHIKKING STELLEN VAN MENSTRUATIE-

PRODUCTEN IN DE ZELZAATSE SCHOLEN (OP VERZOEK VAN RAADSLID DEBBIE DE 

VLEESSCHAUWER) 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, erkent de problematiek en oppert dat 

dit breder dient onderzocht te worden. M.a.w. dit kadert niet alleen in 

problematiek op school, maar in een bredere armoedeproblematiek. Hij stelt 

voor dat het college hieromtrent onderzoek start om waar mogelijk het beleid 

van de gemeente hierop afstemmen. 

De raad is unaniem akkoord met het voorstel van de burgemeester om deze 

problematiek door het college te laten onderzoeken. 

MONDELINGE VRAGEN 

De heer Frank Bruggeman, raadslid, vraagt om de wegschilderingen op de Grote 

Markt en het Groenplein m.b.t. de fietsstraten te herbekijken. Volgens hem 

voldoen deze niet aan de wettelijke bepalingen. Er dient ook duidelijk 

gemaakt te worden dat de algemene verkeersregels, o.a. de algemene voorrang 

van rechts, nog steeds gelden, of men zich nu bevindt in een fietsstraat of 

niet. 

Daarnaast vraagt de heer Frank Bruggeman, raadslid, of het klopt dat 

medewerkers van de technische dienst bomen hebben gesnoeid op privéterrein 

(Sparrenstraat).De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat de bomen 

die gesnoeid werden niet op privéterrein stonden.  

De heer Martin Acke, raadslid, informeert naar de stand van zaken inzake de 

afbakening van parkeerplaatsen op de Grote Markt. De heer Brent Meuleman, 

burgemeester, antwoordt dat de parkeerplaatsen nu aangeduid zijn via het 

kleurverschil in de betegeling. Het was de bedoeling om de parkeervakken via 

belijning aan te duiden. De schilderwerken zijn echter gestopt omdat door de 

belijning minder ruimte tussen de parkeervakken zou zijn dan wat de wegcode 

voorschrijft. Omdat men niet wenst af te wijken van de kleurschakering zijn 

de schilderwerken on-hold gezet om te bekijken hoe men hiermee moet 

verdergaan. 



De heer Martin Acke, raadslid, wenst de stand van zaken over de afbraak van 

de schutterstoren op de Grote Markt. De heer Brent Meuleman, burgemeester, 

deelt mee dat de afbraakwerken normaal medio november 2020 zouden aanvangen. 

Er werd een aanvraag tot tijdelijke inname van het openbaar domein ingediend, 

maar men is tot de constatatie gekomen dat, door de wegenwerken ter hoogte 

van Oostkade, alle verkeer zou moeten omgeleid worden via de Stationsstraat. 

Daarom werd gevraagd om de werken op elkaar af te stemmen. 

Mevrouw Marleen Maenhout, raadslid, wenst een betere opvolging door het 

bestuur van de meldingen aan Fluvius in verband met defecte 

verlichtingspalen. Nu duurt het volgens haar te lang alvorens defecte 

straatverlichting wordt hersteld en worden de melders ook niet op de hoogte 

gehouden van de stand van zaken. Er wordt gevraagd om de lopende dossiers die 

dit jaar ingediend werden bij Fluvius op te vragen en op te volgen. De heer 

Geert Asman, schepen, stelt dat de oplijsting van de verzamelde meldingen 

over defecte verlichting een goed initiatief is en dat daardoor de kans dat 

er snel iemand zal langskomen, wordt vergroot. De cijfers zullen worden 

opgevraagd. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, geeft nog mee dat de inwoners ook 

kunnen bellen naar de technische dienst die de melding van de inwoner dan in 

het systeem van Fluxys inboekt. 

De zitting wordt geschorst. 

De zitting wordt heropend.  

PUNT II GEHEIME ZITTING 

PUNT 01 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE GEHEIME ZITTING VAN 26 OKTOBER 

2020  

Enig artikel: - Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de 

geheime zitting van 26 oktober 2020 waardoor deze als goedgekeurd worden 

beschouwd.  

 

 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

 

 

Hoogachtend 

 

 

 

Christine COONE Dirk GOEMAERE 

wnd. algemeen directeur voorzitter gemeenteraad  

 

 


