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10.  Organiseren van een wedstrijd onder de bevolking om een naam te kiezen voor het 
nieuwe cultuurhuis 

HET COLLEGE 

Bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 

Wetten, reglementen en verwijsdocumenten 

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 maart 2021 over de naamgeving 
van het nieuwe cultuurhuis. 

De brief van de gemeentelijke culturele raad van 8 juni 2021 met het voorstel van de vijf namen voor 
het nieuwe cultuurhuis. 

Motivatie 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 maart 2021 beslist om aan de 
cultuurraad en aan de heemkundige kring drie tot vijf voorstellen te vragen voor een nieuwe naam 
voor het cultuurhuis.  

De voorgestelde namen dienden gemotiveerd te zijn en mogen niet voorafgegaan worden door een 
afkorting zoals CC of COC. 

Volgende voorstellen werden namens de culturele raad en de heemkundige kring ingediend: 
• De Brug 
• De Passerelle 
• De Zoutpan 
• De Zandstuyver 
• De Mouterij 

De namen zullen worden voorgelegd aan de Zelzaatse bevolking. De communicatieambtenaar stelt 
voor om dit te doen d.m.v. een wedstrijd met schiftingsvraag.  

De wedstrijd start op maandag 3 januari 2022 en loopt tot vrijdag 25 februari 2022. 



Er kan zowel digitaal als via formulier gestemd worden. De persoonsgegevens die moeten ingevuld 
worden om deel te nemen aan de wedstrijd worden enkel gebruikt in het kader van de wedstrijd en 
het verwittigen van de winnaars. 

De uitnodiging om een naam te kiezen wordt gepubliceerd in het infoblad ZoZelzate. Daarin vinden 
de inwoners een papieren invulformulier (om uit te knippen) en de link naar het online 
invulformulier.  

De drie winnaars worden gekozen aan de hand van wie het juiste antwoord op de schiftingsvraag 
het dichtst benadert: ‘hoeveel inzendingen (digitaal en via stemformulier) zullen we hebben 
ontvangen op 25 februari 2022 om middernacht?’. 

De wedstrijd is enkel toegankelijk voor de inwoners van Zelzate. Het verplicht ingeven van het adres 
moet dit bevestigen. Deelnemers die het formulier niet volledig invullen of die valse info verstrekken, 
zullen uitgesloten worden van de wedstrijd. Er kan slechts één keer deelgenomen worden per adres. 

De formulieren zullen verzameld worden op vier plaatsen in Zelzate in de speciaal daarvoor 
voorziene stembus: in het gemeentehuis, in de sporthal, in LDC De Kastanje en in de bibliotheek. 

De benaming die het meeste aantal stemmen gekregen heeft, wordt voor principieel akkoord aan 
de gemeenteraad voorgelegd. 

Financieel  

Aan de wedstrijd worden drie prijzen gekoppeld.  

• Eerste prijs: Zelzaatse kadobon van 100 euro 
• Tweede prijs: Zelzaatse kadobon van 50 euro 
• Derde prijs: Zelzaatse kadobon van 25 euro 

Personeelsinzet 

De communicatieambtenaar zal zorgen voor de communicatie rond de wedstrijd, de opvolging en 
het contacteren van de winnaars. 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met het laten kiezen van een 
naam voor het nieuwe cultuurhuis door de inwoners van Zelzate via de daaraan gekoppelde 
wedstrijd met schiftingsvraag die loopt van 3 januari 2022 tot 25 februari 2022 om middernacht. 

Artikel 2 

De vijf suggesties van namen waaruit gekozen kan worden zijn: 

• De Brug 
• De Passerelle 
• De Zoutpan 
• De Zandstuyver 
• De Mouterij 

Artikel 3 

De drie wedstrijdprijzen zijn:  

• Eerste prijs: Zelzaatse kadobon van 100 euro 
• Tweede prijs: Zelzaatse kadobon van 50 euro 
• Derde prijs: Zelzaatse kadobon van 25 euro 



Artikel 4 

De wedstrijd is enkel toegankelijk voor de inwoners van Zelzate. Het verplicht ingeven van het adres 
moet dit bevestigen. Deelnemers die het formulier niet volledig invullen of die valse info verstrekken, 
zullen uitgesloten worden van de wedstrijd. Er kan slechts één keer deelgenomen worden per adres. 

Artikel 5 

Er kan zowel digitaal als via formulier gestemd worden. De persoonsgegevens die moeten ingevuld 
worden om deel te nemen aan de wedstrijd worden enkel gebruikt in het kader van de wedstrijd en 
het verwittigen van de winnaars. 

Artikel 6 

De drie winnaars worden gekozen aan de hand van wie het juiste antwoord op de schiftingsvraag 
het dichtst benadert. Zij worden persoonlijk verwittigd door de communicatiedienst. 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

De wnd. algemeen directeur De burgemeester 

Christine Coone Brent Meuleman 


