
Provincie OOST-VLAANDEREN
Gemeente Zelzate
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D.D. 20 SEPTEMBER 2017

PUNT I OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD 22 JUNI 2011 en 25 JULI 20t1
Er zijn geen opmerkingen op de notul-en van de gemeenteraden van 22 ¡uni en 25
juli 20I'7, zodat deze worden loeschouwd afs goedgekeurd (artikel 33 van het
Gemeentedecreet) .

2. ONTSLAG VüERKEND LID RAAD VOOR MAATSCHAPPEL]JK WELZIJN VERKIEZING NIEUW
VüERKEND LID EN OPVOLGER

De gemeenteraad
werkend fid van

neemt akte van het ontsJ-ag van mevrouw Rita Verspreet afs
de raad voor maatschappelilk welzijn.

l{et kandidaat-werkend lid, mevrou\^/ Debbie De Vl-eesschaur¡/er, met als opvolger
de heer De Vuyst Phi1iep, Marie wordt verkozen verkl-aard als werkend-Ìid van
de OCMW-raad.

3. INTERNE CONTROLE ORGANISATIE INTERN CONTROLESYSTEEM: TOETREDING TOT AU-
DIO (INTERNE AUD]T VOOR LOKALE BESTUREN) VIA LIDMAATSCHAP OCMI/ü

De gemeenteraad beslist om t.oe te treden tot de vereniging Audio. Het bestuur
engageert ztch om jaarlijks zeker één audit uit te faten voeren.
Het interne auditcharter !,,/erd goedgekeurd. Het beschrijft de wederzi¡dse
rechten en plichten meI het oog op het uitvoeren van interne audits, zoals
voorzien in artj-kel 99 t.e.m. 101 van het gemeentedecreet.

De gemeenteraad besfist tot het oprichten van een pJ-aatselijk auditcomj-té.
Het auditcomité bestaat uit de burgemeester, de secretarj-s en de financieel-
beheerder en tevens uit. de leden van het management team, waarbi; het comil-é
in meerderheid uit befeidsverantwoordel-ij ken bestaat.
De gemeenteraad beslist een audit te faten uitvoeren van al- de gemeentefijke
processen/ de kost hiervoor wordt voor het gemeenteli¡k aandeel geraamd op
8.200 euro, deze kost wordt voorzien in de budgetwijzing van 201-'7 en het bucl-
get voor de uitvoering van de jaarlijkse audit wordt voorzien in de updat-e
van het meerj arenplan/budget.

4. VERHOGING MAALTIJDCHE UES _ GOEDKEURING

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de verhoging van de maaltijdcheques
voor het gemeentepersoneel met 1 euro met ingang van 1 oktober 207-l; de maxi-
male waarde van een maaltijdcheque zaf dan B euro bedragen waarbij de eigen
inbreng van het personeelslid geplafonneerd bJ-ijft op 1,09 euro en waarbij de
bijdrage van de werkgever met 1 euro zaL sti;gen; artikel 225 van de rechts-
posj-tieregeling voor het gemeentepersoneel dlent in die zl-n te worden aange-
past.
Het OCMVü ZeLzaLe za)- op uniforme wijze, conform de bepal-ingen van dit be-
sl-uit' de wijzigingen aan de vigerende teksten rechtspositieregeling voorleg-
gen aan de raad voor maatschappelijk welzí)n.

5. VASTSTELLEN VüIJZIGING ARBETDSREGLEMENT VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

Het arbeidsreglement van
ziqd.

het gemeentepersoneef wordt op diverse punten gewij-



HeE OCMW Zelzate zal op uniforme wijze, conform de bepalingen van
sfuit, de wijzigingen aan heL geldend arb'eidsreglement voorleggen
voor maatschappelijk wef zljn.

dit be-
aan de raad

6. OPENVERKLARING VAN DE FUNCTIE VAN EEN VOLTIJDS STATUTAIR AFDELINGSHOOFD
WELZIJN BIJ AANWERVING N]VEAU A1-A3

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de openverkfaring van de functie van
een voltijds statutair afdelingshoofd Welzijn bij aanwerving - niveau A1-43

,] . HERVORMING VAN HET PT\]A-STELSEL NAAR EEN NIEUVü INSTRUMENT \IlüIJK-WERKEN,

BINNEN HET VLAAMS ACTIVERINGSBELEID: IN EEN SAMENI^]ERKINGSVERBAND MET ANDE_
RE GEMEENTEN INSTAAN VOOR DE ORGANTSATIE OF AANDUIDING VDAB ALS ORGANISA-
TOR WIJK_WERKEN

In het Vfaamse regeerakkoord 2014-2019 werd een hervorming van het PWA-stel-
sel opgenomen en deze hervorming werd intussen in een decreet en in een uit-
voeringsbesluit omgezet die in werking zulfen treden op 1 januari 2018. De
gemeente dient een keuze te maken welke organisator 'wijk-werken'voor ons
grondgebied zal organiseren.

Volgens ons aantal inwoners hebben we de keuze tussen het aanduiden van
als organisator of het instappen in een samen\^/erkingsverband met andere
meenten.

VDAB
ge-

De gemeente beschikt ziet een opportuniteit ín het aangaan van een samenwer-
kingsverband met één of meerdere andere lokal-e besturen, waardoor ook op die
manier een actieve rof kan worden opgenomen in de organisatie van wi¡k-wer-
ken. De gemeente voorziet ook dan, samen met de overige feden van het samen-
werkingsverband, in een "organisator wijk-werken". Voor gemeente Zel-zate be-
L.ekent dit dat de gemeente aan Vùelzìjnsband Meetjesland vraagt om afs organi-
sator op te treden. i{ierdoor wordt de vaste kostprijs per wijk-werkcheque
vastgelegd op 7,45 euro.

B ZONNEBLOEMSTRAAT HERVERKAVELING, OPMETING EN SCFIATTING

Het gemeentebestuur gaat over tot de openbare verkoop van de aangepaste loten
7a - 7b, 2 en 3 volgens de vergunning van de verkavel-ingswi)zíqinq van 186/4
van 16 februari 2077 afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambte-
naar en zoals vastgesteld op de processen verbaal;

De verkoop zal gebeuren volgens de verkoopsvooru/aarden van gemeentelijke
bouwgronden voor particulier bouw zoals vastgesteld door de gemeenteraad bij
besl-uit van 28 juni 2077 en gewijzigd bij besluít van 12 mei 2016;

De -instelprijs per op heden niet verkochte lot en de nieuwe
- 3 uit het gemeenteraadsbes.Luit- van 29 november 201 1 wordt
voJ-gt. vastgesteld:

foten 1a - 1b -
gewij zigd en als

2

Lotnummer Kadastrale nummer
2d" afd.. sectie C

Oppervlakte Prijs per m2 Instelprij s

l-Id 408/e 41 8,36 m2 190 € 90. BB8 €
1b 480/f 432 ,1I m2 190 € Oa a1E õA'. LLJ 

'
2 480/s 41 3,64 m2 190 € 89.992 €
3 480 /h 511, B9 m' 185 € 90. BBB €
6 48I/a 492,51 m2 190 € 93.588 €
31. 124 /x 301., 41 m2 T Otr õAOJ L 55.1'72 €

Ilen deel van de afgeschafte waterloop 7, J-opend door lot 31 van de verkave-
tinq 186/L en met vermoedelijke opperv.lakte van 51 ,12m2 en geraamd op 9.575 €
wordL onderhands aangekocht voor zover de pril s en de voo.rr^/aa.rden aanvaard-
baar ziln. Het aankoopbedr:ag wordt voorzien in het- budget.



9. GOEDKEURING AFSPRÀKBNBOEKJE EN SCHOOLREGLEMENT VOOR BASISCHOOL DE KREKEL
SCHOOLJAAR 2011-2078

De gemeenteraad keurt het schoolreglement met bi¡horend afsprakenboek¡e
schoolj aar 2017-2018 goed.

10. LESTIJDENPAKKET SCHOOLJAAR 2OI1_2OIB

De gemeenteraad keurt het l-estÍjdenpakket schooljaar 2011-201,8 voor Gemeente-
lijke Basisschoof De Krekel qoed.

11. STRAATNAAMWIJZ]GING FAMILIE VAN DE WALLESTRAAT NAAR ETIENNE VAN DE VüAL_
LESTRAAT - VOORLOPIGE AANVAARDING

Het coflege van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 20 juni 2017
voor om de bestaande straat FamíIie Van de Vrlallestraat naar aanleiding van
het overJ-ijden van ereschepen Etienne Van de Wal-l-e de nieuwe naam Etienne Van
de Wal-l-estraat te geven. De culturel-e raad heeft op 31 augustus 2011 gunstig
geadvíseerd. De gemeenteraad aanvaardt principieel deze straatnaamwi¡ ziqinq,
waarna er een openbaar onderzoek zal worden georqaniseerd.

12. SOCIAAL VüOONBELEIDSCONVENANT 2OI1_2079

Het sociaal- woonbeleidsconvenant wordt afgesloten voor maximaal 27 social-e
wooneenheden voor het oprichten van aanleunflats in de Rusthuislaan.

13. KERKENBELEIDSPLAN - GOEDKEURING

De gemeenteraad keurt de langetermijnvisie op het beheer van de kerken Sint-
Laurentius en Sint-Antonius van Padua te Zelzate qoed.

14. GOEDKEUREN GEZAMENLIJKE AANKOOP VAN ELEKTRIC]TEIT DOOR DE GEMEENTE/ OCMW,
KERKFABRIEKEN EN GEBRU]KERS VAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

De gemeente gaat akkoord met de besfissing van de Raad van Bestuur van Infrax
cvba dd. 01 juni 2011 houdende de goedkeurj-ng van het voorstel van gunnen aan
de firma Aspiravi Energy te Genk inzake de overheidsopdracht "Aankoop efek-
triciteit gemeenLen 20IB-2020 (202L) " .

De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplíchtingen op zich m.b.t. de
in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht, meer bepaald de gemeente zal uiter-
Ij-jk op 30 september 2077 een opdracht plaatsen binnen de afgesloten raam-
overeenkomst.

De gemeente vraagt aan Aspiravi Energy deze opdracht aan te vangen op 01 ja-
nuari 2018 voor het jaar 2018, 2019 en 2020 (eventueel- 2027).

De vorige leverancíer Luminus moet opgezegd worden door Aspiravi Energy met
betrekking tot de respectíeve afnamepunten, minimaal- één maand voor het ver-
striiken van het huidige leveringscontract op 31 decem-ber 2011. Aspiravi
Energy moet deze keuze ook tijdig aan de distributienetbeheerder kenbaar ma-
ken.

De gemeente, OCMW, kerkfabr-iek en gebruikers van gemeenLelijke gebouwen zijn
zelf verantwoordeJ-ijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking
tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.

15. GOEDKEUREN GEZAMENLIJKE AANKOOP VAN AARDGAS DOOR DE GEMEENTE, OCMW, KERK-
FABRIEKEN EN GEBRUIKERS VAN GEMEENTELIJKE GEBOUVüEN

De gemeente qaat akkoord met de besl-issing van de Raad van Bestuur van Infrax
cvba dd. 06.01.2017 houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de
fírma Lampiris NV te Luik inzake de overheidsopdracht "Aankoop aardgas gemeen-
ten 2078-2020 (2027) " .



De gemeente neemt hierbij aIIe procedurel-e verplichtingen op zich m.b.t. de in
art-ikel 1 bedoel-de overheidsopdracht, meer bepaald: de gemeente zal- uiterJ-ijk
op 30 sepl-ember 2011 een opdracht pJ-aatsen binnen de afgesloten raamovereen-
komst.

De gemeente vraagt aan Lampiris nv deze opdracht aan te vangen op 01 januari
2018 voor het jaar 201-8, 2019 en 2020 (eventueel 2027).
De vorige feverancier Electrabel- moet opgezegd worden door Lampiris nv met
betrekking tot de respectieve afnamepunten, minímaaf één maand voor het ver-
sErijken van het huídige leveringscontract op 31 december 2011. Lampiris nv
moel- deze keuze ook tijdig aan de dist.ributienetbeheerder kenbaar maken.

De gemeente/ OCMW, kerkfabriek en gebruikers van gemeentelijke gebouwen, zi)n
zelf verantwoordefijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking
tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.

76. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER INZAKE HET PARKE-
REN LANGSHEEN DE R4 OP GRONDGEBIED VAN ZELZATE -OOST

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde verkeersmaatregelen en
past- de gecoördineerde teksl- van het aanvulfend reglement op de politie over
het wegverkeer aan met hierna vermeld afdeling en art.ikels.

a. Park oude kanaafbedding - zebrapaden aan de toegangen en doorsteek
Het artikef 11 "Oversteekplaatsen voor voetgangers" wordt uitgebreid
met:

II.52. - Park oude kanaalbedding aan de toegangen en doorsteken
(GR 20/0e/2011)

Deze maatregel zaf ter kennis van de
zoals bepaald in artikel 76.3 van het
tie van het wegverkeer.

b. Pol-der Sint-Francies - verkeersborden F99c en F101c

Een nieuw artikel 5 quinquies "V,legen voorbehouden voor het verkeer
van l-andbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters" wordL toe-
gevoegd en uitgebreid met:

"Artikel 5 quinquies: - VúEGEN VOORBEHOUDEN VOOR HET VERKEER VAN LAND-
BOUWVOERTUIGEN/ VOETGANGERS, FTETSERS EN RUITERS

Squinquies.1. Sint-Franciespolder (cR 20/09/20Ij)
Deze maatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F99c en F101c op
dergelijke wijze dat de zone sfuitend wordt afgebakend.,,

c. Onteigeningsstraat - inrichten woonerf
Het artikel- 5ter "doodJ-opende weg uitgezonderd voor voetgangers en
fietsers (dooRlopende weg)" '¡rordt uitgebreid met:

SLer.2. - Onteigeningsstraat - deel- tussen de schoofuj-tgang Ko-
ninkli j k Atheneum en de Burgemeester Joseph Cha.lmetlaan
5ter.3. - Onteígeningsstraat - deel tussen huisnummer 23 en de
F r anz llrli ttouck] aan"

Een nieuwe afdeling "Afdeling 10: VúOONERF" en een nieuw artikel I1
"een t'/oonerf wordt voorzien in volgende straten of gedeelten ervan"
wordt voor:zien en wordt uitgebreíd met:

71.I. - Onteigeningsstraat - deel tussen de school-uitgang Ko-
ninklijk Atheneum en de Burgemeester Joseph Chafmetlaan
!1 .2. - Onteigeningsstraat - deel- tussen hu-isnummer 23 en de
Eranz WiEtoucklaan

Deze maat-,regeJ- wordt aangeduid met het verkeersborcl F12a (begin hroon-
erf) en F12b (einde woonerf). De plaatsen waar mag worden geparkeerd
worden aangeduid met- wegmarkeringen of door een wegbedekking in een
andere kl-eur en rdaar de letter P aangebracht i.s

weggebruikers gebracht
Algemeen Reglement op

worden
de poli-



Deze gemeenteraadsbesluiten treden in werking vanaf 31 oktober 20:-1.

17. OCMI¡'I - BUDGET 2017 EN MEERJARENPLAN

Er wordt kennis genomen van het budget 2017 en meerjarenplan van het OCMIV zo-
als vastgelegd de besJ-issing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. O1
j uni 20I-l ;

De gemeenteJ-ijke bijdrage in het budget 20I'7 wordt bepaald op € 2.560.000
(exclusief 252 van het Gemeentefonds dat rechtstreeks aan het OCMW wordt ge-
stort).

1B. OCMI/ü - VASTSTELLING JAARREKENING 2016

De gemeent.eraad stelt de jaarrekening 2016 van het OCMW vast.

19. KENNISNAME JAARREKENING 2016 VAN WELZIJNSBAND MEETJESLAND

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening.

20. KERKFABRIEK S]NT-LAURENTIUS - BUDGETWIJZIGING 2Ot1

De gemeenteraad neemt kennis

21 . KERKFABRIEK SINT-ANTONTUS

van de budgetwilzig:-ng van de kerkfabri-ek.

- BUDGETVüIJZIGING 2OI1

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwi)zig\ng van de kerkfabriek.

22. KERKEABRIEK SINT-LAURENTIUS - BUDGET 2O1B

De gemeenteraad neemt kennis

23. KERKFABRIEK SINT-ANTON]US

van het budget van de kerkfabriek.

- BUDGET 2018

De gemeenteraad neemt kennis van het budget van de kerkfabriek.

24. SAMENVÙERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE_OCMVü - AANPASS]NG VAN DE BEHEERSOVER_
EEN_KOMST GEMEENTE_OCMW INZAKE TOEVOEGING VAN HET AFDELINGSHOOFD VüELZIJN

Gezien het aan te werven afdelingshoofd welzi¡n zowel de dienst burgerzaken
(gemeente) al-s de social,e dienst (OCMVí) dient aan te sturen/ wordt de functie
afdelingshoofd welzijn in de loeheersovereenkomst opgenomen.

25.GOEDKEUREN VAN MOTIE VAN GEMEENTERAAD ]EPER ]NZAKE VERBOD OP GEBRUIK VAN
KERNWAPENS

De gemeenteraad beslist om in te gaan op de vraag van de stad Ieper, en een
motie goed te keuren betreffende het verbod op kernwapens. Er zaf namens onze
gemeenteraad gevraagd worden aan de Belgische Regering om mee te werken aan
het tot stand komen van een verbod op kernwapens.

Deze motie zal overgemaakt worden aan de bevoegde ministers en aan het Belgi-
sche parl-ement.

26. GOEDKEUREN OVEREENKOMST TUSSEN JAGER EN GEMEENTE ZELZATE VOOR DE JACHT OP

WILDSOORTEN IN NABIJHEID VAN V]SVIJVER IN HET PARK VAN ZELZATE

Er is een probleem geweest met nijlganzen bij de visvijver. Volgens het soor-
tenbesluit behoren ni¡Iganzen tot de uitheemse dieren (: exoten) en mogen be-
streden worden afs ze overlast veroorzaken door middel- van afschot en af-
vangst.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen de jager en gemeente ZeIzaLe
voor de jacht op wildsoorten op het grondgebied Zelzate goed.



21. MEDEDELINGEN/KENNISGEVINGEN

Volgende stukken worden ter kennis gebracht aan de gemeenteraad:

- Farys - versfag van de vergadering van het dlrectiecomité secundaire dien-
sten van 25 januari 2071 (dit verslag ontbrak in gemeenteraad. 18 mei 201,1
omdat het ons nu pas werd bezorgd);

- trarys - versfag van de vergadering van het directiecomité secundalre dien-
sten van 26 april- 20L1;

- Farys - versfag van de vergadering van het directiecomité secundaire dien-
sten van 17 mei 2011;

- Farys - versfag van de gezamenlijke vergadering van afl-e Regionale Direc-
tiecomités Domeindiensten van 28 en 29 maart 2011;

- Farys - verslag van de vergadering van het Regionaal Directiecomité Domein-
díensten Centrum van 6 april 2071;

- Farys - verslag van de vergadering van het Regionaal Directiecomité Domein-
diensten Centrum van 11 mei 2011;
Farys - verslag van de vergadering van het directiecomité aanvullende dien-
sten van 16 mei 2011;

- IDM - jaarverslag 2076;
- IDM - verslag van de Algemene Vergadering van 02 juni 201,1;
- Iveg - verslag van de vergadering van het directíecomité van 18 april 201-1;
- Iveg - verslag van de vergadering van het directiecomj-té van B mei 2071;
- Iveg - verslag van de vergadering van het directiecomité van 22 met 2011;
- Iveg - verslag van de vergadering van het directiecomj-té van 72 juni 2071;
- Iveg - versfag van de vergadering van het. directiecomité van 26 juni 20L1;
- Iveg - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 26 april

2011;
Iveg - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 31 mei 2011;
Iveg - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 28 juni 2011;

- Iveg - verslag van de algemene vergadering van 31 mei 2011;
- IGS !üestlede - verslag van de vergaderì-ng van dinsdag 13 juni- 2071 ;
- InLer-Reqies - versfag van de algemene vergadering van B junì- 2071;
- Veneco - verslag van de Raad van Bestuur van 14 maart 2011;
- Veneco - verslag van de Raad van Bestuur van 23 maart 2011;
- Veneco - verslag 57ste Jaarvergadering van 13 juni 2011;
- Fineg - verslag van de algemene vergadering van 9 mei 2071;
- Fineg - versl-ag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 9 mei 2071;
- Fineg - j aarverslag 2.076;

WZC Zilverbos - versl-ag van de Raad van Bestuur van 31 maart 2071,
- Begrotingsopvolgj-ng, Bezetting en zorqqraad, PersoneeÌseffectj-even, Ziekte-

verzuimi
- Toerisme Meetjesl-and - jaarverslag 2016;
- Kerkfabrieken Sint Antonius van Padua en Sint Laurentius - afschrift be-

sluit gouverneur betreffende rekening 2016;
- Comeet - versfaq van de vergadering van de Raad van Bestuur van 23 mei

2.0L7 ;
Agentschap Binnenfands Bestuur - schrijven d.d. 07 april 2011 - kfacht van-
wege Burgemeester Frank Bruggeman en schepen Kristof Stevel-j-nck tegen ge-
meenteraadsvoorzitter Martin Acke i.v.m. rol als gemeenteraadsvoorzitter in
gemeenteraad d.d. 2'7 maarL 20I'7 - behandeling amendement op punt 73;

- Agentschap Binnenlands Bestuur - schrijven d.d. 01 apriL 2011 - kl-acht van-
wege Burgemeester Frank Bruggeman en schepen Kristof Stevel-inck tegen ge-
meenteraadsvoorzitter Martin Acke i.v.m. ::ol als gemeenteraadsvoorz-itter in
gemeenteraad d.d. 2'7 maarL 2OI'7 - behandeling punt 76;
Agentschap Binnenlands Bestuur - schrijven cl.d. 24 april 2011 - klacht van-
wege Burgemeester Frank Bruggeman en schepen Kristof SEevel-inck tegen ge-
meenteraadsvoorzitter Martin Acke i.v.m. rol- al.s gemeenteraadsvoorzitter in



gemeenteraad d.d. 2'7 maarL 20I'7 - behandeling amendement op punt 13 - re-
sultaat onderzoek - klacht ongegrond;
Agentschap Binnenlands Bestuur - schrl¡ven d.d. 29 mei 201-1 - klacht van-
\^/ege Burgemeester Frank Bruggeman en schepen Kristof Stevelinck tegen ge-
meenteraadsvoorzitter Martin Acke i.v.m. rol als gemeenteraadsvoorzitter in
gemeenteraad d.d. 2'7 maarL 207'7 - behandeJ-ing besfissing op punt 16 - r'e-
sultaat onderzoek - klacht ongegrond;
Agentschap Binnenlands Bestuur - schrijven d.d. 6 juni 2071 - klacht van-
wege gemeenteraadslid Luc Verstraeten tegen gemeenteraadsvoorzitter Martin
Acke i.v.m. rol aIs gemeenteraadsvoorzitter in gemeenteraad d.d. 18 mel
2011;
Agentschap Binnenlands Bestuur - schrj-jven d.d. 24 jufi 201-1 - kl,acht van-
wege gemeenteraadsfid Luc Verstraeten tegen gemeenteraadsvoorzitter Martin
Acke i.v.m. roI aIs gemeenteraadsvoorzitter in gemeenteraad d.d. 1B mei
2071 - resul-taat onderzoek - klacht ongegrond.

28.INVOEREN VAN *ZONE 30" IN DE ASSENEDESTEENWEG ZUID (TUSSEN DE O. DE BRUYC_

KERSTRAAT EN DE TVÍEEDEGIDSENLAAN). (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE )

Het voorstel namens de PVDA+-fractie om een princiepsbesfissíng te nemen be-
treffende het invoeren van zone 30 j-n de assenedesteenweg zuid en het college
de opdracht te geven de aanvraag híervoor verder uit te werken, werd gewii-
ziqd.
De gemeenteraad besfiste om snelheidsmetingen te doen in de Assenedesteenweg,
en deze resultaten mee te nemen in de snel-toets van het mobiliteitspJ-an,
voorzien eind 2011 . Er zal een conmj-ssie samengeroepen \n/orden om de sneltoets
van het mobiliteitsplan te overlopen.

29. PROBLEMATIEK GESTOLEN VOORWERPEN GRAFZERKEN BEGRAAFPLAATS (OP VERZOEK VAN

DE PVDA+_FRACTIE)

De gemeenteraad behandett de vragen die de PVDA+-fractie heeft in verband met
de begraafpl-aats.
De gemeenteraad stelt dat er wordt nagekeken of de begraafplaats na de ope-
ningsuren afgesloten is, en zal- dit terugkoppelen op de volgende gemeente-
raad.

30. VRÄ,GEN OVER DE GEPLANDE VüERKEN AAN DE BRUG. (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRAC-
TIE )

De gemeenteraad behandelt de vragen die de PVDA+-fractie heeft in verband de
geplande werken aan de brug.

31. VOORRANG OP HET KRU]SPUNT RIJKSVüACHTLAAN/ MAISSTRAAT (OP VERZOEK VAN DE

PVDA+-FRACTIE )

De PVDA+-fractie stelt voor om de voorrang van rechts van de Maisstraat op
te heffen met aangepasLe signalisatie. De gemeenteraad stelt politioneel ad-
vies te vragen en aan de mobil-iteitsambtenaar te vragen de situatie te bekij-
ken.

32. VRAAG OM VERDERE OPKUIS VüIJK KLEIN RUSLAND (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-ERAC-
TIE)

De gemeenteraad behandelt de vragen die de PVDA+-fractíe heeft omtrent de op-
kuis van de wijk Klein Rusland.

33. AANLEVEREN VAN ASBEST OP HET CONTAINERPARK (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRAC-
TrE) .

De gemeenteraad behandelt de vragen die de PVDA+-fractie heeft omtrent het
aanleveren van asloest op het containerpark.
Er wordt gesteJ-d dat er vo.l-doende bescherming aanwezig is.



34. BOMENBELEID IN ONZE GEMEENTE (OP VERZOE K VAN DE SP.A-FRACTIE)
De gemeenteraad behandelt de vragen die de sp.a-fractie heeft omtrent het bo-
menbefeid in onze gemeente.

35. ONDERHOUDSPLAN VOOR HET PARK (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE)
De gemeenteraad behandelt de vragen dj-e de sp.a-fractie heeft omtrent het on-
derhoudsplan voor het park.
Er is een algemeen onderhoudsplan. Het ond.erhoud van het hakhoutbeheer za]verder besproken worden met de milieuraad en de mil_ieudienst.
Er zijn plannen om een geboortebos/gedenkbos te voorzien in het plan Zelzate
Zuid.
36. VRAGEN B]J DE VERNIEUWING VAN HET PARK (OP VERZOEK VAN DE PVDA+_FRACTIE )

De gemeenteraad behandeft
vernieuwj-ng van het park.

de vragen die de PVDA+-fractie heeft omtrent het de
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