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1 Burgerzaken - ambtshalve schrapping - beslissing 

 Een aantal mensen worden met ingang van 12 februari 2019 van ambtswege van het 

bevolkingsregister van de gemeente Zedelgem afgevoerd. 

 

2 Burgerzaken - Vaststelling kostprijs van de toegang tot de digitale kiezerslijst via 

een applicatie van CEVI voor de verkiezingen op 26 mei 2019 - beslissing 

 De kostprijs van de toegang tot de digitale kiezerslijst, dienstig voor de verkiezingen van 

26 mei 2019, wordt vastgelegd op 35 EUR.  Een papieren versie wordt niet meer 

afgeleverd. 

  

 

3 Cultuur - Aanvraag projectsubsidie - beslissing 

 Voor de activiteit Feestweekend van Chiro Veldegem wordt geen projectsubsidie 

verleend, gezien deze activiteit jaarlijks is en bijgevolg de gewone werking van de 

vereniging niet overstijgt. 

 

4 Cultuur - nieuw infopunt toerisme - kennisgeving 

 Kennis wordt genomen van nieuw infopunt toerisme: de Kronemolen. 

 

5 Cultuur - Toekenning cultuurprijs - beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de koepel voor 

cultuurbeleid om de cultuurprijs 2018 te schenken aan mevrouw Isabelle van Caloen. 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding 

van de 35° lenterit MTC Zedelgem VZW 24 maart 2019 - beslissing 

 Het college besluit als volgt: 

- Parkeerverbod op zondag 24 maart 2019 vanaf 08u00 tot en met 18u00 vanaf de 

tweede parkeerstrook op de parking van de Groene Meersen. 

- Verbod voor alle verkeer op zondag 24 maart vanaf 08u00 tot en met 18u00 vanaf de 

tweede parkeerstrook op de parking van de Groene Meersen met uitzondering van 

motorrijders, voertuigen met toelating van de organisator en prioritaire voertuigen. 

- De organisator staat in voor het informeren van de buurtbewoners via een 

bewonersbrief. 

 

7 Faciliteiten - Relighting Strooien Hane - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze - beslissing 

 In de sporthal De Strooien Hane zal de verlichting vernieuwd worden. Er wordt 

geopteerd voor led-verlichting. Hiermee zal zowel terug voldaan worden aan de 
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vereiste normen om alle in deze sporthal beoefende sporten reglementair te kunnen 

laten doorgaan als zal een serieuse energiebesparing gerealiseerd worden. 

Eandis wordt aangesteld als ontwerper voor dit project. 

De raming (inclusief studiekosten, veiligheidscoördinatie en beschikbare premie) 

bedraag 87.979,24 euro, BTW incl. 

De opdracht zal gegund worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Implementatie eGovFlow Burgerzaken - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunning - beslissing 

 Er wordt voorgesteld om de implementatie van eGovFlow Burgerzaken te gunnen aan 

Uitgeverij Vanden Broele nv. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Implementatie eGovFlow Inname Openbaar Domein - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Er wordt voorgesteld om de implementatie van eGovFlow Inname Openbaar Domein te 

gunnen aan Uitgeverij Vanden Broele nv. 

 

10 Inrichting gemeentehuis met planten - bespreking 

 Het college bespreekt het dossier. 

 

11  Juridische zaken - Kosteloze verwerving kapel der 7 weeën - Ontwerpakte - 

beslissing 

  De kapel der 7 Weeën in de Faliestraat wordt door de kerkfabriek kosteloos 

overgedragen aan de gemeente.  De kapel staat op de lijst van bouwkundig erfgoed. 

 

12 Juridische zaken - Dossier Aspiravi - beroep tegen de beslissing Vlaamse regering 

d.d. 21 december 2018 - Aanstellen raadsman - beslissing  

 Het college beslist beroep aan te tekenen tegen het Ministerieel Besluit van de Vlaamse 

regering d.d. 21 december 2018 in het dossier tegen N.V. Aspiravi; een raadsman wordt 

aangesteld. 

 

13 Juridische zaken - Verbreden voetpad dr. Adriaensstraat - Opmetingsplan - 

beslissing  

 Het bestuur wenst het voetpad in de dr. Adriaensstraat te verbreden.  Een 

opmetingsplan werd opgesteld.  Er zal worden gestart met een minnelijke verwerving 

van de gronden nodig voor deze aanleg. 

 

14 Milieu –  Aanvragen subsidie kleine landschapselementen – beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor kleine 

landschapselementen. De aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden en werd niet 

goedgekeurd.   

 

15 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevooradingsinstallatie - 

beslissing 

 Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting. 

 



 

16 Milieu – Ondernemersloket – Aanvraag van mevrouw Sigrid Hautekiet 

Groenestraat 173 te 8210 Zedelgem, tot het bekomen van een vergunning voor het 

schenken van gegiste en sterke dranken voor een reizende drankgelegenheid - 

beslissing   

 Het college beslist een drankvergunning af te leveren voor het schenken van gegiste en 

sterke dranken voor een reizende drankgelegenheid. 

 

17 Openbare werken – Afkoppeling RWA Pierlapont, Elzenhoek, Doornlaan en 

Wilgenlaan – Uitvoeringsovereenkomsten afkoppeling private percelen - beslissing 

 De uitvoeringsovereenkomsten voor afkoppeling van regenwater en afvalwater binnen 

het project voor de afkoppeling van de pierlapont, Wilgenlaan, Doornlaan en Elzenhoek 

worden goedgekeurd. 

 

18 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken - Heraanleg 

voetpaden en opritten - Rolleweg en Sint-Laurentiusstraat - Goedkeuring 

voorlopige oplevering - beslissing 

 Opdracht “Heraanleg voetpaden en opritten - Rolleweg en Sint-Laurentiusstraat” wordt 

voorlopig opgeleverd. 

De eerste helft van borgtocht nr.  mag worden vrijgegeven. 

 

19 Ruimte – Project Vantieghem-Koning Albertstraat/Kloosterstraat - beslissing 

 Dit punt werd uitgesteld. 

 

20 Secretariaat - Algemeen toezicht - Kerkfabriek Sint - Martinus 

 In het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken neemt het college kennis 

van de lijst met besluiten van de kerkfabriek Sint Martinus van 28 januari 2019. Er zijn 

geen opmerkingen 

 

21 Secretariaat - Voordracht kandidaat Euregio scheldemondraad - Aanstelling 

 De heer Peter Haesaert, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat vertegenwoordiger 

in de Scheldemondraad voor de volledige legislatuur: 

 

22 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

23 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

24 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


