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PUNT I OPENBARE ZITTING
In uitvoering van het burgemeestersbesluit van 21 mei 2021 wordt de vergadering van de
gemeenteraad van heden 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 1 - NIEUWE VERGUNNING VAN DE SCHIETSTAND VAN PARET (OP VERZOEK VAN RAADSLEDEN
FILIP BRUGGHEMAN EN FRANK BRUGGEMAN; VERDAAGD IN ZITTING VAN 29 APRIL 2021)
Volgens de kranten zou er een nieuwe milieuvergunning gegeven zijn en de raadsleden vragen o.a.
uit bezorgdheid voor de uitbaters en het blijven bestaan van deze schietstand naar de voorwaarden
en de duurtijd van de vergunning.
Tevens vragen de raadsleden ook aan het college van schepenen en burgemeester hoe zij staan
tegenover het organiseren van een kleiduifschieting op landbouwgrond.
Schepen Luc Van Waesberghe antwoordt dat het openbaar onderzoek betreffende de
omgevingsvergunningsaanvraag liep van 8 april tot en met 7 mei 2021. De dienst stedenbouw en
milieu werkt momenteel aan een advies omtrent dit dossier, zodat het college van burgemeester
en schepenen hierover ten laatste op 1 juli 2021 een beslissing kan nemen. De vergunning voor
Paret is dus nog niet afgeleverd. Op de vraag aan het college over hoe zij staan tegenover het
organiseren van kleiduifschietingen op landbouwgrond antwoordt de schepen dat het college zich
hierover zal buigen en indien er een standpunt wordt ingenomen zal hierover teruggekoppeld
worden.
PUNT 2 - KLACHTEN OVER GEPARKEERDE VRACHTWAGENS IN STRATEN EN WIJKEN (OP VERZOEK
VAN RAADSLEDEN FILIP BRUGGHEMAN EN FRANK BRUGGEMAN; VERDAAGD IN ZITTING VAN
29 APRIL 2021)
De raadsleden ontvangen klachten over geparkeerde vrachtwagens en straten en wijken. In een
vorige gemeenteraad werd dit al eens aangekaart door de raadsleden en stelden ze voor een
parking voor vrachtwagens aan te leggen aan het einde van de Sint Stevensstraat.
Raadslid Filip Bruggheman verwijst tevens naar agendapunt 13d dat hierbij inhoudelijk aansluit.
Burgemeester Brent Meuleman erkent de problematiek die heden wordt aangehaald door de
raadsleden maar wenst geen gevolg te geven aan de vraag aan het college om de aankoop van
gronden tussen R4 en Sint-Stevensstraat voor het aanleggen van een vrachtwagenparking
onderzoeken.
Hij is van mening dat beslissingen uit het verleden(o.a. toekennen van omgevingsvergunningen
aan transportbedrijven, sluiten van de vrachtwagenparking in het centrum) hebben geleid tot de
toenemende druk van vrachtverkeer en bijhorende parkeerproblematiek.
De gemeente heeft volgens de burgemeester al heel wat initiatieven genomen om hoofd te bieden
aan de problematiek (o.a. weigeren van vergunning voor nieuwe transportbedrijven op het

grondgebied, onteigenen van woning in de Sint-Stevensstraat in het kader van het doortrekken
van de Karnemelkstraat, het bekomen van een vrachtwagensluis in het dossier Stoepe) maar het is
een gedeelde verantwoordelijk onder diverse actoren. En ieder van hen moet verantwoordelijk
nemen en mee naar oplossingen zoeken. Er moet daarom blijvend ingezet worden op overleg en
samenwerking. De burgemeester zal ondertussen niet nalaten de politiediensten te informeren
over de blijvende overlast van zowel foutief geparkeerd als doorgaand vrachtverkeer en zal vragen
dat hierop bijkomende controles gebeuren.
Ten slotte is het volgens de burgemeester niet met geld van de Zelzaatse belastingbetaler dat
gronden aangekocht moeten worden om er een vrachtwagenparking op te maken en te voorzien
in de exploitatie ervan. Daarnaast zou het aanleggen van een vrachtwagenparking (in de nabijheid
van natuurgebied en een internationale grens) andere problemen met zich kunnen meebrengen
(denk aan drugtrafiek, zwerfvuil, nachtlawaai,…) die ten alle tijden vermeden moeten worden.
Raadslid Frank Bruggeman vindt het jammer dat de oorzaak van de problematiek vooral in het
verleden wordt gezocht. Hij vraagt om het voorstel toch in het achterhoofd te houden en stelt
daarbij dat de vrachtwagenparking ook op een andere locatie zou kunnen aangelegd worden.
Raadslid Kristof Stevelinck vraagt aan welke transportfirma een omgevingsvergunning werd
geweigerd, naar de omvang van de firma (m.a.w. hoeveel vrachtwagens in eigendom) en waar de
transportfirma zich wilde vestigen. De burgemeester verwijst hiervoor naar het verslag van het
college van burgemeester en schepenen.
Schepen Steven De Vuyst wil nog meegeven dat er in het kader van sluikstort ten gevolge van de
parkeerproblematiek in afwachting van een structurele oplossing ook reeds tussentijdse
oplossingen worden gezocht. O.a. het plaatsen van een vuilbak t.h.v. de Sint-Stevensstraat, de
sluikstortgevoelige plaatsen doorgeven aan IDM zodat daar controle kan gebeuren d.m.v. het
inzetten van de mobiele camera, …
Raadslid Manuel Rufo Molero verwijst naar het plan van voormalig schepen en gemeenteraadslid
Martin Acke dat (deels) oplossing kon bieden aan de toenemende drukte van vrachtverkeer en
bijhorende parkeerproblematiek en oppert dat dit plan destijds compleet van tafel werd geveegd
door toenmalig burgemeester Frank Bruggeman. Hij is blij dat deze laatste nu zelf deze
problematiek wil aanpakken en vraagt aan het bestuur om zich te blijven inzetten voor de
leefbaarheid van de gemeente.
PUNT 03 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 21 MEI 2021
HOUDENDE DIGITALE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 31 MEI 2021 VIA VIDEOCONFERENTIE
Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 21 mei 2021
houdende digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op
31 mei 2021 via videoconferentie.
PUNT 04 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 APRIL 2021
Enig artikel: - Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de zitting van
26 april 2021 waardoor deze als goedgekeurd worden beschouwd.
PUNT 05 – GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST/ HET ADDENDUM,
AFGESLOTEN MET HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID HOUDENDE HET OPNEMEN VAN
COMPLEMENTAIRE ENGAGEMENTEN IN HET KADER VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING
VAN 7 MEI 2021 GEWIJZIGDE BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 23 APRIL 2021 TOT
TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE CONTACT- EN
BRONOPSPORING TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE VERSTERKEN

Artikel 1: - De gemeenteraad bekrachtigt de goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst/
addendum in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot toekenning
van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken – optie 1, voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31
augustus 2021.
Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst, Agentschap Zorg
en Gezondheid en de eerstelijnszone Oost-Meetjesland.
PUNT 06 – GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DE PROVINCIE OOSTVLAANDEREN BETREFFENDE INFORMATIEVEILIGHEID
Artikel 1: - De in bijlage gevoegde samenwerkingsovereenkomst inzake informatieveiligheid
tussen het gemeentebestuur en het PIVA e-Gov van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen die
regelt dat de Provincie tegen betaling een functionaris gegevensbescherming ter beschikking stelt
aan de gemeente Zelzate én het OCMW van Zelzate à rato van 27 dagen per jaar op voorwaarde
dat er minimaal een principebeslissing genomen wordt tot het uitwerken van één ICTinfrastructuur wordt goedgekeurd.
Artikel 2: - De samenwerkingsovereenkomst vangt aan per 1 juni 2021 en geldt voor een periode
van twee jaar waarbinnen de overeenkomst niet kan worden beëindigd. Na afloop van die twee
jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend jaarlijks verlengd.
Artikel 3: - De kostprijs voor de terbeschikkingstelling van de functionaris gegevensbescherming (à
rato van 27 dagen per jaar ofte 2,25 dagen per maand) bedraagt op jaarbasis forfaitair 12.863,09
euro (vanaf 2022 jaarlijks indexeerbaar) en dient halfjaarlijks à rato van de helft van de jaarlijkse
kostprijs te worden betaald.
Artikel 4: - Voor 2021 bedraagt de uitgave 7.503,46 euro (periode van 1 juni 2021 tot en met
31 december 2021) en zal deze worden toegerekend op het exploitatiebudget 2021 op
artikelnummer 011901/6495000.
Artikel 5: - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst PIVA eGov van het
provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de financiële dienst.
PUNT 07 – GOEDKEUREN VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE DE AANKOOP EN
INSTALLATIE VAN REGENWATERTONNEN
Artikel 1: - Er wordt onder volgende voorwaarden vanaf 1 juni 2021 een subsidie ten bedrage van
15 euro toegekend voor de aankoop en installatie van een regenwaterton:
1. De aanvrager dient in Zelzate te wonen. Per adres kan slechts één toelage bekomen
worden.
2. De aanvrager koopt en installeert zelf de regenwaterton. Het dient een regenwaterton
te zijn die kan aangesloten worden op een afdak, tuinhuis, … en die voorzien is van
een kraantje waarmee water afgetapt kan worden.
3. De aanvrager dient de subsidie aan te vragen via het daartoe voorziene formulier en
voegt daarbij een aankoopbewijs en een bewijs (foto) van aansluiting.
Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de subsidieaanvraag
betreffende de aankoop en installatie van een regenwaterton goed te keuren.
Artikel 3: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden voor kennisneming.
PUNT 08 – STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN IDM OP 11 JUNI 2021 – GOEDKEURING
DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de
agenda van de statutaire algemene vergadering van de intercommunale vereniging DurmeMoervaart op woensdag 11 juni 2021:
1. Inzamelresultaten 2020 (bundel in bijlage)
2. Goedkeuring van het financieel verslag van de Raad van Bestuur betreffende het
werkingsjaar 2020
3. Goedkeuring van (in bijlage – zie jaarrekening 2020)
1.3.1. De balans betreffende het boekjaar 2020
1.3.2. De resultatenrekening betreffende het boekjaar 2020
1.3.3. De sociale balans betreffende het boekjaar 2020
4. Aanvaarding van het verslag van de revisor (in bijlage – zie jaarrekening 2020)
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de revisor voor de uitoefening van hun
mandaat in 2020
6. Benoeming bestuurders
Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger of plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de
buitengewone algemene vergadering van IDM vastgesteld op 11 juni 2021, te onderschrijven en
haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van
heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene
vergadering.
Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit zal hetzij per post t.a.v. IDM, Zelebaan 42 te 9160 Lokeren,
hetzij per elektronische post aan danny.verbrugge@idm.be en debby.van.de.velde@idm.be
gestuurd worden.
PUNT 09 – ALGEMENE VERGADERING VAN VENECO OP 17 JUNI 2021 – GOEDKEURING DAGORDE EN
VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER
Artikel 1: - De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de Algemene
Vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 17 juni 2021 worden
goedgekeurd:
o Goedkeuren schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden
(indien noodzakelijk)
o

Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 10-12-2020

o

Jaarverslag 2020 Raad van Bestuur

o

Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat

o

Verslag van de commissaris

o

Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat

o

Verlenen van kwijting aan de bestuurders

o

Verlenen van kwijting aan de commissaris

o

Toetreding tot Poolstok

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 Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke
Vereniging Veneco die plaatsvindt op 17 juni 2021 om 18.00 uur in Kasteel Te Lake, Linkeroever 34

te 9870 Zulte, 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
17 juni 2021 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 10 – ALGEMENE VERGADERING VAN TMVW OV OP 18 JUNI 2021 – GOEDKEURING DAGORDE
EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER
Artikel 1 : - Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de digitale algemene
vergadering TMVW ov van 18 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten :
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslagen van de commissaris
5.
a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december
2020
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten
per 31 december 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen
Varia en mededelingen.
Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de
digitale algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 18 juni 2021, te onderschrijven en
haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden
bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit zal hetzij per post - t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000
Gent- hetzij per elektronische post t.a.v. 20191219BAVTMVW@farys.be - gestuurd worden.
PUNT 11 – KENNISGEVINGEN

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd:
1. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 31 januari 2019
2. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 28 februari 2019
3. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 28 maart 2019
4. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 25 april 2019
5. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 21 juni 2019
6. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 29 augustus 2019
7. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 29 september 2019
8. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 24 oktober 2019
9. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 28 november 2019
10. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 19 december 2019
11. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 30 januari 2020
12. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 28 februari 2020
13. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 30 april 2020
14. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 25 juni 2020
15. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 27 augustus 2020
16. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 24 september 2020
17. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 29 oktober 2020
18. Het verslag van de raad van bestuur van cvba Wonen van 10 december 2020
19. Het verslag van de algemene vergadering van cvba Wonen van 24 mei 2019
20. Het verslag van de algemene vergadering van cvba Wonen van 26 juni 2020
21. Het verslag van de raad van bestuur van Veneco van 9 maart 2021
22. Het beknopt overzicht van beslissingen van de raad van bestuur van Veneco van 9 maart
2021
23. Het verslag van de raad van bestuur van Veneco van 17 maart 2021
24. Het beknopt overzicht van beslissingen van de raad van bestuur van Veneco van 17 maart
2021
25. Voortgangsverslag 2020-2021 van de Cultuurvereniging Meetjesland (COMEET)
26. Antwoord van het kabinet van minister Somers naar aanleiding van de motie van de
gemeenteraad van 25 januari 2021 betreffende de betere financiering lokale besturen
27. Financiële rapportering van vaccinatiecentrum De Hoge Wal, maand mei
PUNT 12A - BEHANDELEN VAN HET VERZOEKSCHRIFT BETREFFENDE PLAATSEN VAN EEN
GELUIDSMUUR LANGSHEEN DE KANAALSTRAAT (OP VERZOEK VAN RAADSLID
KEVIN UYTTERHAEGHER)
Vanuit de buurtbewoners van de Kreekstraat, John Schenkelsstraat, Karperstraat, Forelstraat,
Zandstraat en Grijphoek ontving het gemeentebestuur een petitie m.b.t. de plaatsing van een
geluidsmuur langsheen de Kanaalstraat i.h.k.v. de aangekondigde werken R4WO.

In toepassing van art. 40, § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeente – en OCMW-raad
wordt een verzoekschrift voor de raad door de voorzitter van de raad op de agenda van de
eerstvolgende raad geplaatst indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen.
Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.
Dit betekent dat het verzoekschrift pas op de raad van juni zou kunnen worden geagendeerd.
Gelet op de fase van openbaar onderzoek, die donderdag a.s. reeds aanvat, is de vraag echter
bijzonder actueel en vraagt raadslid Uytterhaegher dit verzoekschrift alsnog op de raad van mei te
behandelen.
Burgemeester Brent Meuleman treedt raadslid Uytterhaegher bij en stelt dat de vraag van (een
groot deel van) de inwoners om daar een geluidsmuur te plaatsen aantoont dat alles wat
verbonden is met het dossier rond de hervorming van R4WO op zijn minst zeer veel bezorgdheden
bij de inwoners losweekt. De omvorming op zich is een goede zaak gelet op de verouderde
infrastructuur die het vele verkeer van vandaag niet meer aankan en de vele “zwarte” kruispunten,
maar er is te weinig aandacht voor de gevolgen die deze omvorming heeft op de leefbaarheid in de
gemeente. Te meer omdat de impact van de werken in vele wijken te voelen zal zijn. Hij stelt dat
het bestuur dezelfde bezorgdheden rond o.a. fijn stof, geluidsoverlast, ADR-transporten, … deelt
en dat het bestuur daarom met diverse actoren aan tafel zit om die bezorgdheden te uiten. Hij
verwijst bovendien naar het openbaar onderzoek dat momenteel loopt en vraagt aan de inwoners
om van die gelegenheid gebruik te maken om zich goed te informeren over het dossier en
eventuele opmerkingen en bezwaren in te dienen.
PUNT 12B - BEKOMEN VAN EEN GELUIDSMUUR AAN DE R4, TER HOOGTE VAN DE GRIJPHOEK EN
FORELSTRAAT (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT)
De VLD-sd fractie krijgt reeds enkele maanden verontrustende berichten uit de straten Grijphoek, de
Forelstraat (en de Karperstraat). Vele inwoners hebben last van het drukke verkeer op de R4.
De fractie hield daarom een bevraging in de buurt en uit de resultaten blijkt dat 95% van de inwoners
voorstander is van het aanleggen van een geluidsmuur langsheen de R4 ter hoogte van de Grijphoek
en Forelstraat/Karperstraat.
Er wordt daarom gevraagd om te stemmen over volgend voorstel:
De gemeenteraad van Zelzate heeft opdracht aan het schepencollege en in het bijzonder de
bevoegde schepen om in overleg te gaan met het Agentschap Wegen en Verkeer en de
buurtbewoners om alzo een geluidsmuur te bekomen aan de R4, ter hoogte van de straten Grijphoek
en Forelstraat/Karperstraat.
Schepen Steven De Vuyst stelt dat de geluidsnormen in woonkernen rondom de R4WO nu reeds
ruimschoots (zelfs tijdens de “lockdown”) overschreden worden en begrijpt de noodkreet van de
inwoners. Bijkomend stelt zich het probleem dat de R4WO (vaak gelegen op slechts tientallen
meters van de huizen) in de toekomst een back-up zal blijven voor ADR-trajecten (uitzonderlijk
vervoer). Ook de schepen roept alle inwoners op om gebruik te maken van het openbaar
onderzoek om bezorgdheden te delen zodat de leefbaarheid in de gemeente verbeterd kan
worden.
Raadslid Karel Van Bever meent ook dat de vraag van de inwoners om maatregelen langs de
Kanaalstraat (t.t.z. De Kennedylaan) te bekomen volledig terecht is. Te meer omdat daar binnen
afzienbare tijd de doorstreek zal komen vanuit de KMO-zone Karnemelkpolder die aansluit op de
R4WO met een verkeerslichtengeregeld kruispunt tegenover Forelstraat 12 die voor bijkomende
geluidsoverlast zal zorgen (continu stoppend en vertrekkend verkeer). Hij meent dat er dringend
een vergadering moet belegd worden tussen de buurtbewoners, het Agentschap Wegen en
Verkeer (AWV) en het bestuur. Het voorstel van een geluidsmuur als instrument tegen
geluidsoverlast moet zeker onderzocht worden en daarbij moet ook gekeken worden naar de

gevolgen voor de ruimere omgeving (vb. wat betekent een geluidsmuur voor achterliggende
straten). Daarnaast moeten ook andere maatregelen m.b.t. geluidsoverlast zoals het verlagen van
de snelheid van 70 naar 50 km/uur onderzocht worden. De toekomst van Zelzate wordt met de
omvorming van de R4WO voor de komende 50 jaar vastgelegd en alle aanpassingen moeten de
leefbaarheid van de gemeente ten goede komen. Fouten uit het verleden moeten nu worden
hersteld, concludeert raadslid Van Bever.
Raadslid Frank Bruggeman wijst op het feit dat er ook buurtbewoners zijn die geen voorstander
zijn van een geluidsmuur, maar andere prioriteiten voorop stellen. Ook met deze mensen moet
rekening gehouden worden. Hij is van mening dat er gestemd kan worden over het in gesprek
gaan met AWV, maar niet over het feit dat er een geluidsmuur moet komen.
Raadslid Marleen Maenhout vraagt terzijde dat informatiebrochures m.b.t. de omvorming R4WO
aan alle inwoners overgemaakt worden en niet enkel aan inwoners van bepaalde wijken/straten.
De burgemeester stelt dat die communicatie via het agentschap verloopt en zal die vraag
doorspelen.
Raadsleden Kurt Van Weynsberghe, Manuel Rufo Molero en Rik Laureys treden voorgaande
tussenkomsten bij.
Conclusie is dat een overleg tussen buurtbewoners en AWV, met het gemeentebestuur als
facilitator (begeleider) onontbeerlijk is. De burgemeester verduidelijkt dat het gewest de regisseur
is van het project. Niettemin zal het bestuur zich scharen achter de bekommernissen van alle
Zelzatenaren. Hij vraagt daarom aan raadslid Marleen Maenhout om af te zien van de stemming
voor het bekomen van een geluidsmuur ter hoogte van de Grijphoek, Forelstraat en Karperstraat
en breder te gaan en dus het hele dossier, de volledige problematiek, alle uitdagingen die gepaard
gaan met het onder druk zetten van de leefbaarheid in de gemeente i.k.v. de omvorming R4Wo te
onderschrijven en op tafel te leggen bij de bevoegde instanties. Raadslid Marleen Maenhout gaat
hiermee akkoord, op voorwaarde dat de raadsleden op de hoogte gehouden worden van het
verdere traject.
PUNT 13A - VERNIEUWEN WEGDEK TUSSEN PARKING BUSPLEIN EN SPORTCOMPLEX EUROHAL EN
HERTEKENEN WEGMARKERINGEN (OP VERZOEK VAN RAADSLEDEN FILIP BRUGGHEMAN EN FRANK
BRUGGEMAN)
De raadsleden vragen waarom het wegdek tussen parking busplein en sportcomplex Eurohal en het
hertekenen van de wegmarkeringen nog niet werden uitgevoerd. Indien dit nog moet gebeuren,
vragen de raadsleden naar de timing hieromtrent.
Schepen Luc Van Waesberghe bevestigt dat de werken daar wegens slechte
weersomstandigheden niet konden doorgaan. Gelukkig misschien, aangezien een deel van rijweg
(t.h.v. het vroegere “Ateljeeke”) moest worden opgebroken om een aansluiting op de riolering te
voorzien voor het nieuwe gebouw dat daar komt. De technische dient heeft opdracht gekregen om
afspraken te maken met de aannemer om het stuk tussen de parking van het busplein en
sportcomplex Eurohal af te frezen, te voorzien van een nieuwe toplaag en wegmarkeringen aan te
brengen zoals voorzien op het plan. De schepen voorziet dat deze werken binnenkort gebeuren.
Raadslid Rik Laureys vraagt of er ook een oversteekplaats zal voorzien worden. Het antwoord
daarop is positief. Hij merkt op dat de verkeerssituatie voor fietsers tussen de Markstraat en de
Stationsstraat momenteel zeer gevaarlijk is. Schepen Van Waesberghe erkent dit en bevestigt dat
de wegmarkeringen hierin verandering zullen brengen.
13B - BEGRAAFPLAATS VOOR DIEREN (OP VERZOEK VAN RAADSLEDEN FILIP BRUGGHEMAN EN
FRANK BRUGGEMAN)

De raadsleden vragen aan schepen Isabel Dellaert, bevoegd voor dierenwelzijn, of het mogelijk is om
een begraafplaats voor dieren aan te leggen.
Schepen Isabel Dellaert wil deze mogelijkheid zeker onderzoeken. Ze stelt dat uitgekeken moet
worden naar een stuk grond dat hiervoor geschikt is want er bestaat heel wat reglementering
rond. Er moet bijvoorbeeld o.a. een milieuvergunning worden aangevraagd bij VLAREM, er dient
een reglement voor opgemaakt te worden. Ninove bijvoorbeeld heeft al een dierenbegraafplaats
ingericht en er is al een eerste contact geweest met die gemeente om eens na te vragen hoe dat
project daar werd aangepakt. De adviesraad dierenwelzijn zal dit alleszins verder opnemen.
13C - AANLEGGEN FIETSPAD MET DUBBELE RICHTING IN DE DENDERDREVE (OP VERZOEK VAN
RAADSLEDEN FILIP BRUGGHEMAN EN FRANK BRUGGEMAN)
De raadsleden zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om in de Denderdreve een fietspad met
dubbele richting aan te leggen. Zij stellen dat de minimumbreedte van dergelijk fietspad 2 meter
bedraagt. Deze versmalling van de rijweg zou het autoverkeer vertragen. Bovendien zou voor de
aanleg van dergelijk fietspad beroep kunnen gedaan worden op subsidies van de hogere overheid.
De raadsleden vragen de stemming over dit voorstel.
Raadslid Marleen Maenhout geeft aan het voorstel van de raadsleden te zullen steunen. Ook
raadslid Rik Laureys is van mening van de Denderdreve een fietspad verdient, maar vindt het
voorstel van de raadsleden op heden te weinig concreet uitgewerkt. Hij vraagt daarom dat er
gestemd wordt over het aanleggen van een fietspad en het onderzoeken van de mogelijkheden.
Schepen Luc Van Waesberghe verwijst naar het advies van de mobiliteitsambtenaar in deze dat
stelt dat het aanleggen van een fietspad met dubbele rijrichting aanliggend aan de weg
verkeerstechnisch niet mogelijk zelfs verboden zou zijn. De schepen pleit voor een volledige
heraanleg incl. fietspaden van de Denderdreve. Ondertussen stelt hij te zullen onderzoeken welke
subsidie hier eventueel voor kan aangewend worden.
Burgemeester Brent Meuleman deelt mee dat de informatie waarop de raadsleden zich baseerden
voor het indienen van dit agendapunt enkel van toepassing is op het aanleggen of herinrichting
van fietsinfrastructuur als alternatief voor fietsinfrastructuur langs gewestwegen.
Er wordt afgesproken dat de heer Filip Bruggheman zijn gevonden informatie doorspeelt aan
schepen Van Waesberghe zodat hier in een volgende zitting kan op worden teruggekomen.
Raadslid Karl Segers stelt dat in de volgende discussie rekening moet gehouden worden met het
advies van de mobiliteitsambtenaar en het advies van de politie.
Er wordt afgezien van de stemming.
13D - AANKOOP STUK GROND TUSSEN R4 EN SINT-STEVENSSTRAAT VOOR HET AANLEGGEN VAN
EEN VRACHTWAGENPARKING (OP VERZOEK VAN RAADSLEDEN FILIP BRUGGHEMAN EN FRANK
BRUGGEMAN)
Volgens de raadsleden is er nog budget voor openbare werken over. Ze stellen daarom voor om van
dat budget een stuk grond aan te kopen tussen R4 en de Sint-Stevensstraat om aldaar een parking
voor een 50-tal vrachtwagens aan te leggen.
Met dit voorstel willen ze de druk wegnemen uit het centrum van de gemeente en aanpalende
straten zoals o.a. de Zonnebloemstraat, Leegstraat en Hans Kochlaan waar nu reeds een
parkeerverbod geldt, maar toch vrachtwagens parkeren en willen ze tegemoet komen aan de
bezorgheden die diverse wijkcomités hebben over de leefbaarheid van de gemeente. De raadsleden
zijn van mening dat de aanleg van een vrachtwagenparking eveneens past binnen de omvorming
van de R4WO.

Aan het college wordt gevraagd de kostprijs voor de aankoop van dergelijk stuk grond te
onderzoeken. De raadsleden vragen de stemming hierover.
Inhoudelijk werd dit punt besproken bij agendapunt 2. Raadslid Filip Bruggheman vraagt echter
uitdrukkelijk de stemming over dit voorstel.
Het voorstel wordt met 1 ja-stem (BRUGGHEMAN Filip), bij 5 onthoudingen (DE BEULE Jan,
D'HAESELEER Guy, DIERICKX Vincent, LAUREYS Rik, MAENHOUT Marleen, STEVELINCK Kristof)
tegen 14 neen-stemmen verworpen (MEULEMAN Brent, DELLAERT Isabel, VAN WAESBERGHE Luc,
DE VUYST Steven, DE VLEESSCHAUWER Debbie, D'HAENE Gino, GOEMAERE Dirk, JOOSTEN
Patricia, SEGERS Karl, UYTTERHAEGHER Kevin, VAN BEVER Karel, VAN DE VELDE Lucien, VAN
WEYNSBERGHE Kurt).
13E - DRINGENDE HERSTELLING VAN HET WEGDEK IN DE KASTEELSTRAAT EN TWEEDE
GIDSENLAAN (OP VERZOEK VAN RAADSLEDEN FILIP BRUGGHEMAN EN FRANK BRUGGEMAN)
De raadsleden vragen – met oog op het organiseren van rommelmarkten – de stemming over een
dringende herstelling van het wegdek in de Kasteelstraat en Tweede Gidsenlaan tegen eind juli. Ze
stellen voor de budgetten hiervoor te voorzien bij budgetwijziging.
Schepen Luc Van Waesberghe antwoordt dat het college recent een bestelling gietasfalt heeft
geplaatst en van zodra deze geleverd wordt enkele dringende herstellingen, waaronder die in de
Kasteelstraat en de Tweede Gidsenlaan, worden aangepakt.
Gelet op het antwoord van de schepen vraagt de voorzitter aan raadslid Filip Bruggheman of hij
nog de stemming wenst over zijn voorstel. Raadslid Filip Bruggheman antwoordt dat er, aangezien
het budget voorzien is en de werken op stapel staan, niet meer gestemd hoeft te worden.
PUNT 14 - VOORSTEL VOOR AANPASSEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE
GEMEENTE – EN OCMW-RAAD, ARTIKEL 15 § 1, OM OOK BIJ DIGITALE GEMEENTERADEN TE
VOORZIEN IN EEN “HALFUURTJE VAN DE BURGER” (OP VERZOEK VAN RAADSLID EN TEVENS
VOORZITTER VAN DE GEMEENTE – EN OCMW-RAAD DIRK GOEMAERE)
De voorzitter, hierin gesteund door de twee fracties van de meerderheid, wenst, in tijden van een
digitale raadszitting, een tijdelijke formule van “het halfuurtje van de burger”, in te richten waarbij
vragen van burgers schriftelijk en minstens 3 dagen (dag van raad niet meegerekend) op voorhand
aan de voorzitter van de gemeente – en OCMW-raad worden bezorgd. De voorzitter kan dan tijdens
de digitale raad de vragen voorlezen waarna de bevoegde schepen antwoord kan geven op de
vragen of tussenkomsten.
Hiervoor dient artikel 15 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeente – en OCMW-raad te
worden aangepast.
De voorzitter vraagt hierover stemming.
Raadslid Manuel Rufo Molero vraagt of alle vragen die minstens 3 dagen (dag van raad niet
meegerekend) op voorhand aan de voorzitter van de gemeente – en OCMW-raad worden bezorgd
aan bod komen en wat er gebeurd met vragen die later gesteld worden. De voorzitter stelt dat
vragen die op tijd gesteld werden garantie tijdens de raad te behandelen. Voor vragen die later
gesteld worden zal vermeld worden dat deze beantwoord zullen worden op een volgende zitting.
De burgemeester vraagt hier toch wat nuance. Aan het beantwoorden van vragen gaat toch enige
voorbereiding vooraf. Hij oppert dat het bestuur het engagement wil aangaan om in de mate van
het mogelijke alle vragen te beantwoorden, maar de belofte om garantie alle vragen aan bod te
laten komen lijkt hem te sterk. Hij volgt daarin het voorstel van raadslid Marleen Maenhout om die
tijdslimiet aan te passen naar minstens 5 dagen (de dag van de raad niet meegerekend). Ook de

voorzitter kan zich hierin vinden en vraagt te stemmen over zijn voorstel met dien verstande dat
de termijn van 3 dagen wordt opgetrokken naar 5 dagen.
Het voorstel wordt met algemeenheid van stemmen aanvaard.
PUNT 15 - REALISEREN VAN EEN REGENBOOGZEBRAPAD (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN
MAENHOUT)
Verwijzend naar de internationale dag tegen homofobie en transfobie (IDAHOT)op 17 mei jl. en de
beslissing van o.a. Evergem, Eeklo en Gent tot het aanleggen van een regenboogzebrapad, stelt
raadslid Maenhout voor om ook in Zelzate een regenboogzebrapad aan te leggen.
Stemming wordt over het volgende voorstel gevraagd:
De gemeenteraad van Zelzate geeft opdracht aan het schepencollege en in het bijzonder de
bevoegde schepenen om in overleg te gaan met het Agentschap Wegen en Verkeer om op korte
termijn het zebrapad tussen het gemeentehuis en de Grote Markt aan te passen en aldaar een
regenboogzebrapad te verwezenlijken.
Schepen Steven De Vuyst verwijst naar geplande gesprekken tussen het bestuur en IDAHOT en
Holibi Spirit betreffende het aanleggen van een regenboogzebrapad. Tijdens dat overleg zou
bepaald worden welk zebrapad in aanmerking komt. Nu stemmen over het voorstel van raadslid
Marleen Maenhout zou een voorafname zijn op dat overleg. Schepen De Vuyst wenst raadslid
Marleen Maenhout te betrekken bij dit overleg en haar voorstel voor te leggen aan IDAHOT en
Holibi Spirit.
Raadslid Marleen Maenhout is akkoord met het voorstel van de schepen maar wenst de stemming
over een principieel akkoord met het verwezenlijken van een regenboogzebrapad op een nog
nader te bepalen locatie. De raad is unaniem akkoord.
PUNT 16 - INRICHTEN VAN EEN HERDENKINGSPLAATS VOOR COVID-SLACHTOFFERS IN ZELZATE
(OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT)
Het COVID-19 virus heeft het afgelopen jaar ontelbare slachtoffers gemaakt. Het valt zwaar dat er bij
het afscheid van een geliefde niet fysiek kan worden gedeeld in de rouw.
Heel wat steden en gemeenten namen het afgelopen jaar daarom reeds het initiatief om hun
overledenen te herdenken. Raadslid Maenhout stelt voor om ook in Zelzate een herdenkingsplaats
(bij voorkeur op de gemeentelijke begraafplaats) te voorzien.
Om hierbij de lokale kunstenaars ook een hart onder de riem te steken wenst ze dat er via de
cultuurraad een wedstrijd georganiseerd wordt. De kunstenaars kunnen een kunstwerk in duurzaam
materiaal ontwerpen of een reeds gemaakt kunstwerk voorstellen. Uit de inzendingen wordt dan 1
kunstwerk gekozen dat een prominente plaats krijgt op de herdenkingsplaats.
Aan het schepencollege wordt gevraagd hiertoe 10.000 euro te voorzien.
De stemming wordt gevraagd.
Burgemeester Brent Meuleman vertelt dat een Zelzaatse vereniging in samenwerking met een
Zelzaatse kunstenaar die een beeld heeft ontwerpen binnenkort een troostplek zal onthullen. Om
aan dit initiatief geen afbreuk te doen, vraagt de burgemeester aan raadslid Marleen Maenhout af
te zien van de stemming. Raadslid Marleen Maenhout gaat hier uiteraard op in.
PUNT 17 - PLAATSEN VAN ASBAKTEGELS OP DE GROTE MARKT EN GROENPLEIN (OP VERZOEK VAN
RAADSLID MARLEEN MAENHOUT)
Volgens onderzoek belanden er in Vlaanderen gemiddeld 100.000 peuken op straat per dag.
Ondanks de inspanningen van de gemeente en de propere pioniers heeft ook Zelzate te maken
met een peukenprobleem. De mobiele asbakjes worden weinig in het openbaar gebruikt en de

asbakken gemonteerd op de openbare vuilnisbakken zijn onvoldoende om de instroom van
peuken onder controle te houden.
Raadslid Marleen Maenhout vraagt daarom de stemming over volgend voorstel:
− De gemeenteraad van Zelzate geeft opdracht aan het schepencollege om 8 asbaktegels aan te
kopen met signalisatie.
− De gemeentelijke technische dienst zal zes asbaktegels met bijhorende signalisatie evenredig
verspreiden langs beide zijden van de Grote Markt en twee op het Groenplein, één langs elke
zijde.
Raadslid Marleen Maenhout rekent hiervoor op een budget van 150 à 400 euro per stuk.
Schepen Steven De Vuyst stelt dat het bestuur niet wenst in te gaan op dit voorstel. Met het
installeren van asbaktegels wordt het mentaliteitsprobleem van dingen (in dit geval peuken) op de
grond te gooien gestimuleerd. Onderzoek van IDM (project mooimakers) bevestigd dit standpunt.
Het bestuur denkt eerder na over het installeren van peukenpalen en het verder promoten van de
zakasbakjes. Vooraleer hier een beslissing over te nemen moet teruggekoppeld worden met de
milieuraad.
Raadslid Manuel Rufo Molero stelt dat de ophoping van sigarettenpeuken zich vaak voordoet aan
de ingang van handelszaken. Een oplossing hier kan het plaatsen van gevelasbakken zijn, die de
handelaars, mits eventuele tussenkomst van de gemeente, kunnen aankopen en installeren.
Raadslid Kevin Uytterhaegher treedt raadslid Manuel Rufo Molero hierin bij. Tevens kan hij zich
ook aansluiten bij de mening van de schepen. Er zijn voldoende vuilbakken met asbak voorzien,
het is een kleine moeite om een (opgerookte) sigaret daarin uit te doven of te deponeren. Het is
een kwestie van mentaliteit. Raadslid Karel Van Bever sluit zich hier bij aan. Hij denkt dat een
asbaktegel een verzamelplaats kan worden van andere afvalstromen (bv. kauwgom).
Raadslid Rik Laureys stelt dat de meest duurzame oplossing de mentaliteitswijziging is, maar
zolang die er niet is, lost dat het probleem van vandaag niet op. Hij denkt dat het investeren in
bijkomende asbakken en peukenpalen een goede tussenoplossing kan zijn. Tegelijkertijd kan hij
zich vinden in het antwoord van de schepen dat asbaktegels de gewoonte van peuken op de grond
te gooien alleen maar versterkt en dat dit niet wenselijk is.
De voorzitter vraagt of het niet mogelijk is om de constructieve voorstellen van vanavond te
bundelen en voor te leggen aan de milieuraad zodat de gemeenteraad in een latere zitting op
basis van dat advies een beslissing kan nemen. Hierop dient burgemeester Brent Meuleman een
amendement in:
“Alvorens een beslissing te nemen over het al dan niet plaatsen van peukentegels, dan wel een ander
initiatief wordt genomen, eerst de milieuraad wordt geconsulteerd als expert terzake.”
Het amendement wordt met 13 ja-stemmen (MEULEMAN Brent, DELLAERT Isabel, VAN
WAESBERGHE Luc, DE VUYST Steven, D'HAENE Gino, D'HAESELEER Guy, GOEMAERE Dirk,
JOOSTEN Patricia, LAUREYS Rik, SEGERS Karl, UYTTERHAEGHER Kevin, VAN BEVER Karel, VAN DE
VELDE Lucien)bij 1 onthouding (Manuel Rufo Molero) tegen 4 neen-stemmen (BRUGGHEMAN Filip,
DE BEULE Jan, DIERICKX Vincent, MAENHOUT Marleen) aanvaard. Hierdoor komt het
oorspronkelijk voorstel en bijhorende vraag tot stemming hierover zonder voorwerp te vallen.
Schepen De Vuyst engageert zich bijkomend om het advies van de milieuraad te hebben tegen de
volgende gemeenteraad.
PUNT 18 - KWALITATIEVERE EN TOEGANKELIJKERE SPEELTUINEN (OP VERZOEK VAN RAADSLID
MARLEEN MAENHOUT)

Omdat alle kinderen recht hebben op een plaats om te spelen en plezier te beleven wordt volgend
voorstel ter stemming voorgelegd:
De gemeenteraad van Zelzate vraagt aan het schepencollege om indien de oefening nog niet gedaan
is, de algemene staat van de reeds bestaande speeltuigen, alsook de toegankelijkheid van de
huidige speeltuinen op het openbaar domein van de gemeente in kaart te brengen en een
langetermijnvisie te ontwikkelen en uit te werken omtrent meer kwalitatieve en toegankelijkere
speeltuinen te Zelzate.
Schepen Steven De Vuyst vertelt dat eind 2018 een analyse werd gemaakt van het volledige
speelweefsel in Zelzate. Het grondgebied werd toen onderverdeeld in kwadranten en daarop
werden alle speelpleintjes aangeduid. In de analyse werden ook duidelijk wijken waarin vooral
gezinnen met kinderen wonen opgenomen om zo te kunnen bepalen welke speeltuigen waar
nodig zijn.
Het huidige speelweefsel is momenteel gekeurd door Abels, de firma die gecertificeerd is om
dergelijke keuringen te doen. Zo’n keurig gebeurt jaarlijks, zoals wettelijk verplicht. Aan de
technische dienst is een lijst van prioritair aan te pakken speeltuigen (code 1 t.e.m. 5)
overgemaakt. De schepen zal die lijst aan de raadsleden bezorgen.
De huidige jeugdconsulent werkt ondertussen verder aan de bestaande analyse en krijgt tijd tot
eind 2022 om een visie omtrent speelpleinen uit te werken.
In het meerjarenplan werd 60.000 euro voorzien om te investeren in nieuwe speeltuigen plus
jaarlijks 6.000 euro om bestaande speelpleinen/speeltuigen op te waarderen. Een deel van het
budget zal toegekend worden aan een externe partner die in eerste instantie een
belevingsonderzoek zal voeren. Op basis van de resultaten van dat onderzoek zullen gefaseerd
nieuwe speelpleinen ingepland worden op basis van de behoeften van de buurt en met de nodige
aandacht voor toegankelijkheid en inclusiviteit.
De schepen verwijst ook naar het project “gezond wonen in Debbautshoek” van
Samenlevingsopbouw. De vzw beschikt via een subsidieoproep over een eigen budget waarmee ze
speelterreinen kunnen inplanten op basis van participatief onderzoek. Op verschillende locaties
stonden de voorbije maanden panelen waarop voorbijgangers mochten aanduiden wat ze op die
locatie graag zouden zien.
Raadslid Kevin Uytterhaegher wil nog graag meegeven dat er echt nood is aan differentiatie. Voor
de allerkleinsten zijn er momenteel heel weinig speeltuigen/speelmogelijkheden. Raadslid
Marleen Maenhout bevestigt dit. Ze stelt dat bijvoorbeeld de groene speelplaats van GBS De
Krekel daar al antwoord op kan bieden als deze opgesteld kan worden voor publiek (buiten de
schooluren). De schepen zal deze opmerkingen meenemen.
Hierop wordt de raad gesloten.
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