Provincie OOST -VLAANDEREN

Gemeente Zelzate

Aan de heer Provinciegouverneur
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Gouvernementstraat 1
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Martin ACKE
Zelzate, 31 maart 2003,

Gemeenteraadslid
Fractieleider CD&V

Betreft: Klacht tegen bouwmisdrijf en overschrijding bevoegdheden door het gemeentebestuur van Zelzate

Geachte Heer Gouverneur,
Groot was mijn verwondering toen ik op 31 maart 2003 vaststelde dat een terrein, gelegen naast het
nieuwe politiekantoor van Zelzate (westelijke zijde – tussen politiekantoor en openbare parking
Vredekaai), ingericht werd als parking. Daartoe werd zeer recent een aantal bomen gerooid, een terrein
van ongeveer 15 meter op 15 meter afgegraven, omboord met betonnen boordstenen en verhard met
dolomiet.
1) Ik heb geen enkele kennis van een gemeentelijke beslissing om op die plaats een parking aan te leggen,
noch van een aanvraag tot kapvergunning en stedenbouwkundige vergunning hieromtrent. Ik leid daaruit
af dat hierbij een bouwovertreding werd begaan, waartegen ik klacht wens in te dienen. Bij mijn weten
gaat het over gemeentelijke grond, waardoor ik vermoed dat de opdracht tot de werken uitgaat van een
persoon binnen het gemeentebestuur.
Ik vroeg het college van burgemeester en schepenen dan ook om de werkzaamheden direct te doen
stilleggen, de overtreding vast te laten stellen in een proces-verbaal en het bouwterrein en de materialen te
laten verzegelen tot nader onderzoek. Indien uit dit onderzoek blijkt dat het inderdaad om een
bouwovertreding gaat, dan vraag ik het herstel van het terrein in de oorspronkelijke staat.
Parallel met de klacht aan het Zelzaatse college van burgemeester en schepenen diende ik ook klacht in
bij de provinciale afdeling R.OH.M. tegen deze bouwovertreding, in de overtuiging dat hierdoor de
correcte afhandeling van deze klacht beter wordt gegarandeerd.
2) De aanleg van deze parking, vermoedelijk bedoeld voor het gemeentepersoneel en het schepencollege,
is een investering. De gemeenteraad heeft voor dit specifieke werk op die plaats geen toelating gegeven,
geen bestek goedgekeurd en geen wijze van gunning en financiering bepaald. Ook van een
collegebeslissing heb ik geen weet. Op alle vlakken betekent dit een flagrante overtreding van de Nieuwe
Gemeentewet. Daartegen wens ik klacht in te dienen bij uw ambt.
Ik vroeg het schepencollege om de belangen van de gemeente te vrijwaren en de opdrachtgever, die
klaarblijkelijk in eigen naam handelde, persoonlijk aansprakelijk te stellen en de gemaakte kosten voor
aanleg van de parking en eve ntueel herstel in oorspronkelijke staat op hem individueel te verhalen. Mocht
het schepencollege verzaken hieromtrent een correcte beslissing te nemen, dan durf ik uw ambt vragen
om ook hierbij corrigerend op te treden.
Met achting,
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