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PUNT I OPENBARE ZITTING
In uitvoering van het burgemeestersbesluit van 19 maart 2021 wordt de vergadering van de gemeenteraad van
29 maart 2021 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 – KENNISNAME VAN HET RAPPORT VAN 8 MAART 2021 BETREFFENDE DE FINANCIËN VAN HET
VACCINATIECENTRUM HOGE WAL
Enig artikel: - De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van 8 maart 2021 betreffende de financiën van het
vaccinatiecentrum Hoge Wal, opgemaakt door de financieel directeur van Evergem.
PUNT 02 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 19 MAART 2021 HOUDENDE
DIGITALE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 29
MAART 2021 VIA VIDEOCONFERENTIE
Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 19 maart 2021 houdende
digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 29 maart 2021 via
videoconferentie.
PUNT 03 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 22 FEBRUARI 2021
Enig artikel: - De notulen van de zitting van 22 februari 2021 worden aangepast aan de opmerking van raadslid
Patricia Joosten en worden aldus goedgekeurd.
PUNT 04 – KENNISNAME NAAMSVERANDERING SP.A NAAR VOORUIT
Enig artikel: - De gemeenteraad neemt akte van:
-

het attest van Vooruit, nationaal ondertekend door Conner Rousseau, de nationaal voorzitter, Melissa
Depraetere, de fractievoorzitter voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Hannelore Goeman, de
fractievoorzitter van het Vlaams Parlement waarmee Vooruit nationaal de toestemming aan de fractieleden
van sp.a in de gemeenteraad van Zelzate geef om voortaan de fractienaam Vooruit te gebruiken;

-

het attest van de sp.a fractie in de gemeenteraad van Zelzate ondertekend door alle gemeenteraadsleden en
het lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) van de sp.a fractie waarmee zij bevestigen
vanaf heden in de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, het BCSD van Zelzate en alle overige
comités met een zuivere politieke afvaardiging, deel wensen uit te maken van de politieke fractie Vooruit.

PUNT 05 – KENNISNAME VAN DE VERKOZEN VERKLARING VAN DE HEER MANUEL RUFO MOLERO ALS
EFFECTIEF LID VAN DE POLITIERAAD
Enig artikel – De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de heer Manuel Rufo Molero ingevolge artikel 19
van de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus d.d. 7 december
1998 als verkozen wordt verklaard als effectief lid van de politieraad.
PUNT 06 – KENNISNAME VAN HET VERVOER OP MAAT, HET HOPPIN-PUNT EN DE OPENBAAR VERVOERTAXI’S
ZOALS VOORGESTELD DOOR DE VERVOERREGIO GENT
Enig artikel: - De gemeenteraad neemt kennis van het Vervoer op Maat (VoM), het hoppin-punt en de openbaar
vervoertaxi’s (OV-taxi’s) zoals voorgesteld door de Vervoerregio en voorlopig vastgesteld door de
Vervoerregioraad van 19 februari 2021.

PUNT 07 – GOEDKEUREN VAN DE AANPASSING AAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER INGEVOLGE DE GEMEENTERAADSBESLISSING VAN 25 JANUARI 2021 OM POSITIEF TE
REAGEREN OP HET VERZOEKSCHRIFT OM ZONE30 IN TE VOEREN OVER HET VOLLEDIGE GEMEENTELIJK
DEEL VAN DE ASSENEDESTEENWEG
Artikel 1: - 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.
“
Artikel 10: - ZONE 30
10.4 - Wijk Debbautshoek - Centrum West begrensd door:
22.

Assenedesteenweg tussen R4 en Tweede Gidsenlaan (GR 29/03/2021)

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden F4a en F4b.
10.11 - Assenedesteenweg tussen E. Caluslaan en K. Astridlaan (GR 05/11/2007) wordt geschrapt omdat dit
weggedeelte volledig opgaat in voormelde zone van art. 10.4.
”
Hiermee wordt het volledige wijk in het kwadrant R4 - N474 Beneluxlaan - Tunnellaan een zone30.
Artikel 2: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 30 april 2021.
Artikel 3: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen conform artikels 285 - 289 van het
decreet over het Lokaal Bestuur.
Artikel 4: - 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 gemeentelijke technische dienst.
Artikel 5: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende overheid door de lijst bedoeld in artikel
330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
PUNT 08 – GOEDKEUREN VAN DE AANPASSING AAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER INZAKE ZONE 30, GELE LIJNEN EN RECHTZETTINGEN GESCHIEDENIS IN DE STATIONSSTRAAT
Artikel 1: - 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.
“
Artikel 10: - ZONE 30
10.6 - Wijk T.O.E.N. (Tussen Oud en Nieuw) begrensd door:
12 Burgemeester de Clercqstraat (GR 13
29/03/2021)

Stationsstraat (GR 29/03/2021)

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden F4a en F4b.
Artikel 7: - PARKEERVERBOD over bepaalde afstanden
7.2. -

Over nauwkeurig bepaalde afstanden:
7.2.97:
Stationsstraat 1-3 over een afstand van 12 meter (GR 29/03/2021)

Deze maatregelen zullen aangeduid worden door het trekken van een onderbroken gele streep.
Artikel 4: - VERBODEN richtingen
4.1. - Op navolgende wegen is de toegang verboden voor de bestuurders van motorvoertuigen van meer dan
twee wielen en motorfietsen in de richting zoals aangeduid voor elk van deze wegen:

STRAATNAAM
4.1.3. 4.1.4. -

VERBODEN RICHTING
vanaf

Stationsstraat geschrapt Westkade
(GR 29/03/2021)
B.
De
Clercqstraat Groenstraat-Oost
geschrapt (GR 29/03/2021)

tot
Brug
Stationsstraat

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden C5 en C7.

4.4. - Eenrichtingsverkeer met uitzondering van fietsen en bromfietsen klasse A
4.4.15 4.4.16 -

Stationsstraat vanaf huisnummer 27 naar de R4 Kanaalstraat (GR 29/03/2021)
Burg. De Clercqstraat vanaf de Vrijheidsboom naar de Groenstraat (GR 29/03/2021)

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de borden C1 + M3 en F19 + M3 M5 (geschrapt en
vervangen GR 29/03/2021).
”
Artikel 2: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 30 april 2021.
Artikel 3: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen conform artikels 285 - 289 van het
decreet over het Lokaal Bestuur.
Artikel 4: - 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 gemeentelijke technische dienst.
Artikel 5: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende overheid door de lijst bedoeld in artikel
330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
PUNT 09 - VOORSTEL TOT WIJZIGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD EN DE
OCMW-RAAD
Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wijziging zoals in het overwegende gedeelte aan
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad.
PUNT 10 – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR
In afwezigheid van de heer Lucien Van de Velde ingevolge artikel 27, §1 van het decreet lokaal bestuur van 22
december 2017:
Artikel 1: - De gemeenteraad neemt kennis van de als bijlage gevoegde ontwerp samenwerkingsovereenkomst
inzake gemeenschapsinfrastructuur met bijhorende bijlages (projectplan en projectdocumenten) en keurt deze
goed.
Artikel 2: - De overeenkomst zal ondertekend worden door de heer Dirk GOEMAERE, voorzitter van de
gemeenteraad, en mevrouw Christine COONE, wnd. algemeen directeur.
PUNT 11 – GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTEBESTUUR ZELZATE EN
ASSENEDE BETREFFENDE DE VOORWAARDEN EN DUUR VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE
NOODAMBTENAAR/PREVENTIEADVISEUR TUSSEN HET GEMEENTEBESTUUR VAN ASSENEDE EN HET
GEMEENTEBESTUUR VAN ZELZATE
Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de in bijlage gevoegde samenwerkings- overeenkomst betreffende de
voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling van de noodambtenaar/preventieadviseur tussen het
gemeentebestuur van Assenede en het gemeentebestuur van Zelzate goed.
Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit en de ondertekende overeenkomst worden bezorgd aan het
gemeentebestuur Assenede.
Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur.
PUNT 12 – GOEDKEUREN VAN HET JAARVERSLAG EN DE JAARREKENING 2020 VAN DE INTERLOKALE
VERENIGING MEETJESLANDSE BURENSPORTDIENST

Enig artikel: - Goedkeuring wordt gehecht aan de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 van de
burensportdienst Meetjesland.
PUNT 13 – ZAAK VAN DE WEGEN OMGEVINGSVERGUNNING (OMV_2020175352) BOUWEN VAN EEN BRUG
STOEPESTRAAT EN VERBINDINGSWEG NAAR R4
Enig artikel: - De zaak van de wegen, zoals ontworpen in de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de
aanleg van een ontsluitingsweg ten noorden van de N49, tot aan de Kanaalstraat, ingediend door Afdeling Wegen
en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, wordt goedgekeurd onder volgende
voorwaarden:
Voorwaarde 1: . De ingrepen in het bestaande wegtracé Zelzatestraat-Assenedesteenweg zijn een essentieel
onderdeel van het project ‘ombouw N49’. Deze kunnen niet losgekoppeld worden van de aanleg van de nieuwe
weg. De gemeente Zelzate wenst absoluut betrokken te blijven bij de maatregelen die genomen worden om de
Assenedesteenweg verkeersleefbaarder te maken;
Voorwaarde 2: er dient een landschappelijk inpasbare geluidswering te worden aangelegd ten noorden van de
nieuw aan te leggen weg, daar waar de achtertuinen van de woningen langsheen de Kasteelstraat uitkomen op
deze nieuw aan te leggen weg. Dit is dus vanaf het punt waar de Kasteelstraat naar het noorden ombuigt, weg
van de nieuw aan te leggen weg, tot aan de Kanaalstraat;
Voorwaarde 3: er dient een landschappelijk inpasbare geluidswering te worden aangelegd ter hoogte van de
achtertuinen van de Hans Kochlaan, palend aan de Kanaalstraat R4;
Voorwaarde 4: Ter hoogte van Kasteelstraat 106-108, waar de nieuw aan te leggen weg vlak naast de
Kasteelstraat komt te liggen, moet elke oversteek voor mechanisch verkeer over de 1,5m brede grasstrook
onmogelijk gemaakt worden door technische ingrepen.
PUNT 14 – SUBREGIONAAL NETWERK GENTSE KANAALZONE - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS IN HET
SUBREGIONAAL OVERLEGORGAAN (SRO)
Artikel 1: - De heer Brent Meuleman, burgemeester, wonende Debbautshoek 1 te 9060 Zelzate wordt aangeduid
als effectieve vertegenwoordiger in het het Subregionaal Overlegorgaan (SRO).
Artikel 2: - De heer Geert Asman, schepen, wonende Debbautshoek 1b te 9060 Zelzate wordt aangeduid als
plaatsvervanger.
PUNT 15 – GOEDKEUREN GEWIJZIGDE SAMENSTELLING VAN HET MAT-TEAM
Artikel 1: - Voor de gemeentelijke delegatie van het managementteam worden de volgende leden aangesteld:
−
Algemeen directeur
−

Financieel directeur

−

Stafmedewerker dienst beleidsondersteuning en personeel

−

Consulent ICT

−

Diensthoofd dienst milieu & klimaat en ruimte & wonen

−

Diensthoofd technische dienst

−

De burgemeester die van rechtswege deel uitmaakt van het managementteam

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de leden van het managementteam en de
personeelsdienst.
PUNT 16 – MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN
Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd:
1. Brief van Agentschap Wegen en Verkeer van 1 februari 2021 betreffende kosteloze grondafstand N436
Assenedesteenweg Zelzate
2. Brief van de Agentschap Binnenlands Bestuur van 9 maart 2021 betreffende klacht tegen handelswijze
voorzitter Goemaere en (ex-) gemeenteraadslid Acke tijdens gemeenteraad
3. Verslag en beknopt overzicht van de beslissingen van de Raad van Bestuur van Veneco van 14 januari
2021
4. Notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen van 3 februari 2020

5. Notulen van de Raad van Bestuur van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 3 februari 2021
6. Notulen van de Raad van Bestuur van het Regionaal Bestuurscomité Antwerpen van 3 februari 2021
7. Verslag van de Raad van Bestuur van IDM van 24 februari 2021 + presentatie afvalcijfers 2020
Punt 17: Onderhoud en herstelling van voetpaden (op verzoek van raadslid Rik Laureys)
Raadslid Rik Laureys vraagt om het plan van aanpak voor onderhoud en herstelling van voetpaden ter kennis te
brengen aan de gemeenteraad. Indien dit plan niet zou bestaan, vraagt hij er één op te maken.
Schepen Geert Asman antwoordt dat het bestuur, samen met de wijkraden, een plan van aanpak wou opmaken.
Het corona-virus gooide echter roet in het eten. Daarom werd aan de technisch dienst opdracht gegeven een
rondgang te doen en daarbij voetpaden in het groen (goed voetpad), oranje of rood (voetpad dat heel snel moet
aangepakt worden) in kaart te brengen. Dat is ondertussen gebeurd. Er zullen twee teams ingezet worden (één
in Zelzate-oost en één in Zelzate-west) om de in het rood aangeduide voetpaden te herstellen. Daarvoor zal een
heel concreet actieplan opgesteld worden, rekening houdend met nieuwe meldingen die gaandeweg
binnenkomen.
Het antwoord van de schepen is voor raadslid Rik Laureys afdoende waardoor dit punt als afgehandeld wordt
beschouwd.
De heer Dirk Goemaere, voorzitter, verklaart dat de bijkomende punten, ingediend door raadslid Marleen
Maenhout en raadsleden Filip Bruggheman en Frank Bruggeman werden gegroepeerd onder punt 18 en punt 19.
De voorzitter is van mening dat sommige agendapunten eerder vragen zijn die op het einde van de openbare
zitting zouden gesteld kunnen worden. Andere agendapunten zijn weinig tot niet uitgewerkt waardoor er vaak
geen gevolg aan gegeven kan worden en dat is volgens de voorzitter een gemiste kans. Hij verwijst hierbij naar
artikel 3, § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en OCMW-raad, goedgekeurd in zitting van 25
maart 2019 (gemeenteraad) en 26 maart 2019 (OCMW-raad), gewijzigd in de gemeenteraad van 23 september
2019 en heden. Hij roept de raadsleden op om goed onderbouwde agendapunten aan te leveren waarover een
nuttig debat kan gevoerd worden.
De raad wordt geschorst.
De raad wordt heropend.
Punt 18: Op verzoek van raadslid Marleen Maenhout
a) Vlaamse overheidspremie lokale fietspaden
b) Onderzoek naar kostprijs en plaatsing infoborden in het gemeentelijk park rond de visvijver
c) Stand van zaken betreffende plaatsen van verlichting in het gemeentelijk park rond de visvijver
d) Stand van zaken betreffende plaatsen van verlichting in de Wachtebekestraat
e) Maatregelen tegen het omzeilen van de snelheidsbeperking in de Denderdreve
f)

Onderzoek naar mogelijkheden en kostprijs van opleiding om één of meerdere vrijwilligers uit de groep
Propere Pioniers om te scholen naar een GAS-vaststeller

g) Stand van zaken betreffende het project Zelzate-Zuid
Raadslid Marleen Maenhout vraagt om punt 18 (volledige inhoud) te verdagen.
Punt 19: op verzoek van raadsleden Filip Bruggheman en Frank Bruggeman
a) Onderzoek naar het plaatsen en van een bankautomaat in Zelzate-West eventueel in samenwerking met
lokale zelfstandigen waarbij de gemeente instaat voor de kosten van het bijvullen van de automaten en het
onderhoud ervan
b) Voorzien van een fietspad aan beide zijden in de Denderdreve en de Kasteelstraat in een duidelijke rode
kleur en afgebakend met paaltjes ter bescherming van de fietsers
c) Herinrichting van de Brazekestraat naar aanleiding van aanhoudende parkeerproblematiek
d) Verduidelijking bij het incident op Rain Carbon op 4 maart 2021

e) Vragen bij het hergebruik van opgepompt grondwater n.a.v. werken in de Rusthuislaan
f)

Opvullen van putten in het wegdek te Poelstraat en Kasteelstraat door aannemer

g) De raadsleden vragen verduidelijking bij de regels rond quarantaine. Bijvoorbeeld wanneer en kind in
aanraking is gekomen met een besmet persoon.
h) Voorstel tot screening van bewoners van sociale woningen op bezit van een eigendom in het buitenland.
Raadslid Filip Bruggheman vraagt om punt 19 (volledige inhoud) te verdagen.
Hoogachtend
Christine Coone
Wnd. algemeen directeur

Dirk Goemaere
Voorzitter gemeenteraad

