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PUNT I OPENBARE ZITTING 

1. HULDIGING PERSONEELSLEDEN 2017 NAAR AANLEIDING VAN 25 EN 30 JAAR 

DIENSTANCIËNNITEIT EN WEGENS PENSIONERING 

Een aantal personeelsleden werden gehuldigd. 

2. GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD 

Er werden geen opmerkingen gegeven op de notulen van de gemeenteraad van 23 

november 2017, zodat deze als goedgekeurd (artikel 33 van het Gemeentedecreet) 

worden beschouwd. 

3. VOORSTEL DE NODIGE FONDSEN TE VOORZIEN IN BUDGET 2018 VOOR EEN VOETPAD IN DE 

DENDERDREVE (OP VERZOEK VAN DE PVDA+) 

De gemeenteraad besliste dat de aanleg van een voetpad in de Denderdreve zal 

opgenomen worden in de inventaris van ontbrekende voetpaden en dat de 

kostprijs voor het voetpad zal worden berekend in het kader van het 

meerjarenplan.  

4. BUDGETWIJZIGING  

De budgetwijziging 2017/1 werd goedgekeurd. 

5. MEERJARENPLAN 2014-2020 EN BUDGET 2018 

De strategische nota en de financiële nota bij het meerjarenplan 2014-2020 werd 

goedgekeurd. 

De beleidsnota en de financiële nota bij het budget 2018 werd goedgekeurd. 

6. HERNIEUWING BELASTINGREGLEMENT OP TAXI – VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET 

BESTUURDER VANAF 1 JANUARI 2018  

Het tarief voor de jaarlijkse belasting voor diensten voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder werd opnieuw vastgesteld: 

7. HERNIEUWING BELASTINGREGLEMENT OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR 

DE AANSLAGJAREN 2018 T.E.M. 2019 – AANPASSING N.A.V. HET DECREET VAN 18 

NOVEMBER 2016  

Voor de aanslagjaren 2018 t.e.m. 2019 wordt er, ten bate van de gemeente, 

913,10 opcentiemen op de onroerende voorheffing ingevoerd. 

Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Agentschap Vlaamse 

Belastingdienst, Onroerende voorheffing, postsite, Vaarstraat 16, 9300 Aalst. 

8. ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE AANREKENING VAN KOSTEN INGEVOLGE 

BETALINGSHERINNERINGEN, TOEPASSELIJK OP NIET-BETAALDE FACTUREN INGEVOLGE 

RETRIBUTIES-, BELASTING- OF ANDERE REGLEMENTEN, VOOR ZOVER NIET BEPAALD IN EEN 

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR DE AANSLAGJAREN 2018 T.E.M. 2019 

Voor de aanslagjaren 2018 t.e.m. 2019 worden de kosten voor het verzenden van 

betalingsherinneringen en aangetekende zendingen verhaald aan diegene die 

laattijdig de door hun verschuldigde facturen ingevolge contante belastingen, 

retributies of andere niet betalen, en voor zover een specifiek reglement geen 

andere regeling voorziet. 

De kosten worden vastgesteld als volgt: 

- Eerste aanmaning: gratis, bij gewone brief 

- Tweede (en laatste) aanmaning: aangetekend en aanrekenen werkelijke kost 

aangetekende zending. 



Bij gebreke aan betaling in der minne, zullen deze kosten eveneens via 

deurwaardersexploot worden ingevorderd, zoals voorzien in artikel 94 van het 

gemeentedecreet. 

9. AANKOOP’T KLOOSTER 

De gemeenteraad heeft beslist ’t Klooster aan te kopen. 

10. AANPASSING VAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER: 

OOSTKADE 24 SLAKKENHUISJE - REGELING LADEN-EN-LOSSEN 

De gemeenteraad heeft beslist een regeling laden-en-lossen in te voeren die het 

het gebrek aan leveringsruimte en bijhorende verstoring van de 

verkeerscirculatie kan oplossen. Het besluit treedt in werking vanaf 31 

december 2017.  

11. AANPASSEN REGLEMENT INVENTARISATIE EN BELASTINGEN LEEGSTAANDE GEBOUWEN, 

WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN 

a) Goedkeuren reglement inventarisatie leegstaande gebouwen, woningen, kamers 

en overige woongelegenheden 

De wijzigingen aan de regelgeving van het grond- en pandendecreet werden 

goedgekeurd. De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen 

met het vaststellen van de secundaire modaliteiten en de verdere praktische 

uitwerking. 

b) Goedkeuren reglement belastingen leegstaande gebouwen, woningen, kamers en 

overige woongelegenheden 

De gemeenteraad keurt het gewijzigde reglement op de belasting op leegstaande 

gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden goed. 

Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019  een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en 

overige woongelegenheden. 

De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen met het 

vaststellen van de secundaire modaliteiten en de verdere praktische uitwerking. 

12. GOEDKEUREN REGLEMENT INVENTARISATIE EN BELASTINGEN VERWAARLOOSDE WONINGEN 

EN GEBOUWEN 

a) Goedkeuren reglement inventarisatie verwaarloosde woningen en gebouwen  

Het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen werd 

overgeheveld van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de 

gewestelijke registratie en heffing volledig worden opgeheven. 

De gemeenteraad besliste om een inventaris op verwaarloosde woningen en 

gebouwen op te maken om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van 

verwaarlozing van woningen en gebouwen.  

b) Goedkeuren reglement belastingen verwaarloosde woningen en gebouwen 

Het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen werd 

overgeheveld van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de 

gewestelijke registratie en heffing volledig worden opgeheven. 

De gemeenteraad besliste om voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een 

jaarlijkse gemeentebelasting te vestigen op verwaarloosde gebouwen en woningen. 

13. GOEDKEUREN REGLEMENT BELASTINGEN ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE VERWAARLOOSDE 

WONINGEN EN GEBOUWEN 

Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting 

gevestigd op ongeschikte en onbewoonbare woningen. 

14. WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE WACHTEBEKESTRAAT, HET INDUSTRIEPARK 

ROSTEYNE EN TER HOOGTE VAN HET LOZINGSPUNT IN DE KANAALSTRAAT  

De gemeenteraad geeft aan Farys (TMVW) Aquario de opdracht tot opstarten van 

het project “Wegenis- en rioleringswerken in de Wachtebekestraat, het 

Industriepark Rosteyne en ter hoogte van het lozingspunt in de Kanaalstraat” 

heden geraamd op € 1.622.867,71 excl. btw. (incl. studiekosten). 

15. STRAATNAAMGEVING ETIENNE VAN DE WALLESTRAAT  



De naam ‘Familie Van de Wallestraat’ voor de weg ter ontsluiting van de 

woningen in de verkaveling gelegen in de Groenstraat wordt afgeschaft en 

volgende naam wordt definitief vastgesteld en op de straatnaamborden 

aangebracht: ‘Etienne Van de Wallestraat’. 

16. DEONTOLOGISCHE COMMISSIE 

Conform de bepalingen van artikel 39 van het gemeentedecreet werden als 

effectief lid van de deontologische gemeenteraadscommissie voorgedragen en 

worden aldus als effectief lid geïnstalleerd: 

 namens VLD-SD: Sigrid De Ridder, Jan De Beule en Luc Verstraeten en namens 

VLD-SD werden geen plaatsvervangers voorgedragen 

 namens PVDA+: Geert Asman met als plaatsvervanger Steven De Vuyst en Dirk 

Goemaere met als plaatsvervanger Karl Segers 

 namens CD&V Vrij Zelzate: Johan De Jonghe met als plaatsvervanger Jan 

Persoon 

 namens N-VA: Martin Acke met als plaatsvervanger Linda Vereecke 

 namens SP.A Brent Meuleman met als plaatsvervanger Luc Van Waesberghe 

17. BESLISSING TOT BEHANDELING VAN DE KLACHT WEGENS MISBRUIKEN VAN HET 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS VOOR POLITIEKE DOELEINDEN OP DEONTOLOGISCHE COMMISSIE 

De gemeenteraad besliste dat de klacht zal worden behandeld in de eerstvolgende 

vergadering van de deontologische commissie.  

18. VORMING EERSTELIJNSZONE OOST-MEETJESLAND  

Omdat het zorglandschap een doolhof van voorzieningen in gezondheids- en 

welzijnszorg is, wil de Vlaamse regering de eerstelijnszorg eenvoudiger en 

sterker maken. Een nieuwe structuur moet de eerste lijn aan efficiëntie doen 

winnen door overlappingen weg te werken en betere samenwerking mogelijk te 

maken. De Vlaamse regering wil dat de de individuele patiënt/cliënt maximaal de 

regie krijgt over de organisatie van zijn/haar zorg; dat hij/zij meer betrokken 

wordt bij de beslissingen omtrent zijn/haar eigen zorg en wil de 

herstructurering van de eerste lijn organiseren op drie niveaus: 

1. Vlaams niveau: het Vlaams instituut voor de eerste lijn 

2. De Regionale Zorgzone 

3. De Eerstelijnszone; 

De Vlaamse regering schuift een groot aantal verplichte partners naar voor om 

samen te werken binnen de eerstelijnszorgzone waaronder de gemeenten.  

Gemeente Zelzate gaat hiervoor akkoord met de vorming van een eerstelijnszone 

binnen de regio Eeklo, Kaprijke, Evergem, Zelzate, Assenede, Sint-Laureins. De 

gemeenteraad keurde de projectaanvraag voor de vorming van een eerstelijnszone 

goed en ondertekende de bijhorende engagementsverklaring.  

19. BRANDWEERZONE CENTRUM: GOEDKEURING VERLENGING 

BRUIKLEENOVEREENKOMST/OPSTALOVEREENKOMST KAZERNE ZELZATE  

De gemeenteraad besliste om de duur van de bruikleenovereenkomsten betreffende 

de kazerne te Zelzate te verlengen tot de opstalovereenkomsten betreffende deze 

kazernes in werking treden. 

Het ontwerp voor het raadsbesluit is in die zin opgemaakt dat de verlening 

loopt tot de opstalovereenkomst in werking treedt, maar uiterlijk tot 30 juni 

2018. 

20. GOEDKEUREN STATUTENWIJZIGING WELZIJNSBAND MEETJESLAND  

De statutenwijziging werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Zelzate. 

21. VOORSTEL TOT TOEVOEGEN VAN AVENANT BIJ OVEREENKOMST MET REPROBEL 

De gemeente Zelzate sloot in het kader van de repografieregeling (het kopiëren 

van documenten) een overeenkomst met Reprobel voor de administratie. Nu een 

nieuwe reprografieregeling werd getroffen, stelde Reprobel voor om de lopende 

overeenkomst verder te zetten mits toevoeging van een avenant dat rekening 

houdt met het gewijzigde regelgevende kader en de nieuwe tarifering. 

De gemeenteraad keurde dit voorstel goed. 



22. GRATIS STROOIZOUT VOOR DE ZELZATENAAR (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

Om de Zelzatenaren aan te zetten hun voetpaden zo veel mogelijk ijsvrij te 

houden, stelt de sp.a-fractie voor om tijdens de winterperiode gratis 

strooizout ter beschikking te stellen.  

Dit voorstel werd verworpen. 

23. 6 VOORSTELLEN VOOR VEILIG WOON-WERKVERKEER PER FIETS NAAR SIDMAR EN SINT 

JAN BAPTIST, EN VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS IN HET ALGEMEEN (OP VERZOEK VAN DE 

PVDA+) 

Voorstel 1. De wegmarkering van de fietspaden vanaf Westkade tot kruispunt met 

Sint-Jan-Baptist rood schilderen, met witte aflijning van de rijweg, in beide 

richtingen. 

De gemeenteraad beslist dat het aanbrengen van nieuwe signalisatie moet 

gekaderd worden binnen de plannen van Zelzate-Zuid en daar is ook het advies 

van politie en mobiliteitsambtenaar voor nodig.  

Voorstel 2. Aan het kruispunt Sint-Jan-Baptist/Broeder Leopoldstraat/Suikerkaai 

een vork schilderen in het rood, vanaf de beide kanten van het fietspad langs 

de Suikerkaai aansluitend op het nieuwe fietspad naar Post 2, met een 

duidelijke voorrangsregeling voor fietsers.  

In de gemeenteraad van 22 juli 2017 werd een aanvullend reglement op de politie 

over het wegverkeer goedgekeurd voor het oplossen van de oversteekproblematiek 

op het einde van het fietspad van de Broeder Leopoldstraat ter hoogte van de 

Suikerkaai, door het aanbrengen van twee fietsoversteekplaatsen en het 

verplaatsen van de twee aanwezige zebrapaden.  

De secretaris krijgt de opdracht om de opvolging hiervan na te gaan.  

Voorstel 3. De rode fietspadmarkeringen in de Burg. J. Chalmetlaan herstellen. 

De gemeenteraad beslist dat afgesleten signalisatie zonder twijfel hersteld 

moet worden. 

Voorstel 4. Een budget op maken voor een voetpad vanaf de Westkade naar het 

kruispunt met Sint-Jan-Baptist/Broeder Leopoldstraat/Suikerkaai. 

De gemeenteraad besliste dat de aanleg van een voetpad langs de Suikerkaai zal 

opgenomen worden in de inventaris van ontbrekende voetpaden en dat de 

kostprijs voor het voetpad zal worden berekend in het kader van het 

meerjarenplan.  

Voorstel 5. Een oplijsting maken van alle zebrapaden in het centrum van de 

gemeente die afgesleten zijn en dienen herschilderd te worden. 

De opdracht om deze oplijsting te maken werd reeds gegeven en wordt opgevolgd. 

Voorstel 6. De financiële middelen voor deze voorstellen voorzien in het budget 

voor 2018.  

Bij het opmaken van het budget 2018 waren deze voorstellen nog niet gekend. Er 

werden bijgevolg geen middelen voorzien in het budget.  

24. VERLICHTING IN STEEGJE TUSSEN LEEGSTRAAT EN KERKSTRAAT (OP VERZOEK VAN DE 

PVDA+) 

De gemeenteraad erkent dit probleem en vraagt aan Infrax om verlichting te 

voorzien. 

25. TREINVERBINDING ZELZATE-GENT (OP VERZOEK VAN DE PVDA+) 

In de pers werd gesproken over een akkoord om werk te maken van de spoorlijn 

204 in de Gentse haven. In het meerjareninvesteringsplan van de NMBS 2018-2022 

zou 11 miljoen ingepland zijn voor een studie en voorbereidingswerken aan de 

spoorlijn tussen Gent en Zelzate. De PVDA had twee vragen bij de recente 

nieuwsberichten: 

1) Welke informatie heeft het gemeentebestuur gekregen aangaande het 

investeringsplan van de NMBS 



De budgetten die nodig zijn voor investeringen worden vastgelegd in het 

meerjareninvesteringsplan. De onderhandelingen lopen al sinds 2015. Het 

investeringsplan is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de NMBS op 27 

oktober 2017, echter de federale regering dient dit ook nog goed te keuren. 

Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts en zijn federale collega François 

Bellot hebben een principieel akkoord gesloten over een aantal nieuwe 

spoorinvesteringen op Vlaams grondgebied. De Vlaamse regering heeft 11 Vlaamse 

spoorprioriteiten doorgegeven aan de NMBS. Omdat Vlaanderen zelf 100 miljoen 

euro heeft vrijgemaakt en als het ware de federale regering co financiert kan 

er werk gemaakt worden van die spoorprioriteiten. Één van die projecten is 

spoorlijn 204 tussen Gent en Zelzate, waarvoor men nu een uitvoeringsstudie zal 

organiseren. Een belangrijke stap naar de realisatie.  

2) Op welke manier zal Zelzate mee betrokken worden in het opstellen van de 

plannen?  

Alle betrokken gemeenten zullen op tijd op de hoogte gebracht worden van 

concrete plannen en infomomenten. 

26. KENNISGEVINGEN  

De gemeenteraad had geen vragen of opmerkingen. 

27. VOORSTEL VOOR BIJSTUREN STROOI- EN SNEEUWRUIMPLAN TEN BEHOEVE VAN OUDERE 

INWONERS. 

PVDA vraagt aandacht voor het strooien en ruimen van de voetpaden in de 

straten waar veel ouderlingen wonen en passeren zoals Bloemenboslaan, en de 

straten aan Zilverbos/Polikliniek, en ook rond de kastanje. 

De straten zijn in het ruimplan opgenomen.  

Hoogachtend 

 

 
 

Martin Acke 

Voorzitter gemeenteraad 

 

 


