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1 Cultuur - Organisatie activiteit jumelage op 9 juni 2019 – beslissing 

 De inhuldiging van de jumelageboom op 9 juni 2019 wordt goedgekeurd. 

Het voorstel tot ontwerp van het infobord bij de jumelageboom wordt goedgekeurd. 

 

2 Evenementen – Gebruik berging in gemeentehuis Veldegem door Kunstclub Adev@ 

– beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Kunstclub Adev@ voor een 

bedrag van 120 euro per jaar de berging in gemeentehuis Veldegem kan gebruiken. 

 

3 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Chiro Veldegem, voor de 

locatie Bosdreef 6, 8211 Zedelgem op 16 maart 2019 - beslissing 

 Het college beslist dat een afwijking voor een evenement wordt toegestaan voor de 

locatie Bosdreef 6 op16 maart 2019. 

 

4 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: chiro Aartrijke, 

voor de aankondiging van een fuif op 27 april 2019 - beslissing 

 gunstig advies 

 

5 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit,Chiro Aartrijke, voor de 

locatie Jeugdhuis Twen, Aartrijksestraat 9, 8211 Zedelgem op 27 april 2019 - 

beslissing 

 Het college beslist dat een afwijking voor een evenement toegestaan wordt voor de 

locatie jeugdhuis Twen op 127 april 2019. 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding 

van de Opencampusdag POV Zedelgem op zondag 5 mei 2019 beslissing 

 Het college beslist volgende aanpassingen op het politiereglement 

Parkeerverbod in de Diksmuidse Heirweg tussen de Zabekkestraat en de Kronestraat 

Snelheidsbeperking naar 30 km/u in de Diksmuidse Heirweg tussen de Zabekkestraat 

en de Kronestraat in beide richtingen. 

Snelheidsbeperking naar 50 km/u in de Brugse Heirweg tussen de Populierendreef en 

de Zabekkestraat komende van Aartrijke 

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding 

van twee wielerwedstrijden te Veldegem op 14 april 2019 van 12u00 tot en met 

18u30 - beslissing 

 Het college besluit  

Parkeerverbod op zondag 14 april 2019 vanaf 09u00 tot en met 18u30 in: 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 26 februari 2019 – algemeen gedeelte – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 In de Steenovenstraat op de parking van de begraafplaats 

 Parkeerverbod op zondag 14 april 2019 vanaf 13u00 tot en met 18u00 in: 

In de Steenovenstraat  

In de Halfuurdreef, vanaf de Bergenstraat tot aan de Steenovenstraat 

In de Bergenstraat, vanaf de Halfuurdreef tot aan de Bosserijstraat  

In de Bosserijstraat  

In de Koningin Astridstraat, vanaf de Bosserijstraat tot aan de Kloosterstraat 

(uitgezonderd de parkeerstroken)  

In de Koning Albertstraat, vanaf de Kloosterstraat tot aan de Stroelputstraat 

(uitgezonderd de parkeerstroken)  

In de Stroelputstraat  

 Éénrichtingsverkeer op zondag 14 april 2019 van 13u00 tot en met 18u00 in: 

In de Steenovenstraat met gesloten richting vanaf de Rembertstraat 

In de Stroelputstraat met gesloten rijrichting vanuit de Koning Albertstraat 

In de Koning Albertstraat tussen de Stroelputstraat en de Kloosterstraat met gesloten 

richting vanaf de Kloosterstraat 

In de Koningin Astridstraat tussen de Kloosterstraat en de Bosserijstraat met gesloten 

rijrichting vanaf de Bosserijstraat. 

In de Bosserijstraat met gesloten rijrichting vanuit de Bergenstraat 

In de Bergenstraat tussen de Halfuurdreef en de Bosserijstraat met gesloten rijrichting 

vanuit de Bergenstraat (Komende van de Rembertstraat) 

In de Halfuurdreef tussen de Bergenstraat en de Steenovenstraat met gesloten 

rijrichting naar de Bergenstraat 

 

8 Evenementen – Organisatie van een wielerwedstrijd voor nieuwelingen en dames 

jeugd op 14 april 2019 – beslissing 

 Het college beslist dat de wielerwedstrijd voor nieuwelingen en dames jeugd kan 

plaatsvinden op  zondag 14 april 2019. 

 

9 Evenementen – Organisatie van “Kom ut je kot fuif” in jeugdhuis Twen op 27 april 

2019 door Chiro Aartrijke – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Chiro Aartrijke de "Kom Ut je 

Kot-fuif" mag organiseren in jeugdhuis Twen op 27 april 2019. 

 

10 Evenementen – Organisatie van de fuif “Kinky returns” in jeugdhuis ‘t Kalf op 16 

maart 2019 door Chiro Veldegem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Chiro Veldegem de fuif “Kinky 

returns” mag organiseren in jeugdhuis ‘t Kalf op 16 maart 2019.  

 

11 Evenementen – Organisatie van Carnaval Veldegem op 17 maart 2019 door Orde 

van de Stropers – beslissing 

 Het college beslist dat Carnaval Veldegem mag georganiseerd worden op 17 maart 2019 

door Orde van de stropers goed. De toelage van 5.000,00 EUR zal uitbetaald worden na 

het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan alle voorwaarden 

conform de geldende reglementen. Materiaal kan binnen dit reglement kosteloos 

gebruikt worden. Na de optocht wordt een receptie aangeboden in het gemeentehuis 

van Veldegem. Een vrijwilligersvergoeding wordt onder de vorm van een Zedelgemse 

kadobon wordt toegekend aan de 10 seingevers. 

 



 

12 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding 

van het invoeren van een éénrichtingsverkeer in een gedeelte van de Krinkelweg 

op 13 en 14 april 2019 - beslissing 

 Het college beslist om op 13 en 14 april 2019 tussen 20u00 en 06u00 éénrichtingsverkeer 

in te voegen in de Krinkelweg tussen de Zabekkestraat en de Noordstraat met open 

rijrichting vanaf de Noordstraat. 

 

13 Faciliteiten - planning werken in Groene Meersen, Strooien Hane en Bosserij 

komende zomerperiode - kennisname 

 Het college neemt kennis van de vooropgestelde planning voor de diverse werken die in 

de komende zomerperiode zullen plaatsvinden in de Groene Meersen, de Strooien Hane 

en de Bosserij. 

 

14 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 

Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of 

op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen - 

Aanslagjaar 2018 - Generatie 8 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de 

gemeentebelasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 

of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 3 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

105,00 EUR. 

 

15 Jeugd - Slathezada 2019 - beslissing 

 Het college beslist dat de organisatie van Slathezada 2019, een vijfdaagse 

podiumkunstenweek van het JMA van 1 juli tot en met 5 juli 2019 in Jonkhove wordt 

goedgekeurd. 

 

16 Juridische zaken - Dossier parking Loppemsestraat - Opmetingsplan - beslissing 

 Het college beslist dat op basis van het opgemaakt opmetingsplan voor verbetering 

parkingzone in de Loppemsestraat, dienst vastgoedtransacties een schattingsverslag 

kan opmaken. 

 

17 Mobiliteit – Aanvraag van AltéAd Devriendt NV tot het bekomen van een 

vergunning uitzonderlijk transport - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen geeft een vergunning aan de firma AltéAd 

Devriendt NV, De Arend 13, 8210 Zedelgem voor uitzonderlijk transport op het 

grondgebied Aartrijke langs het traject Zeeweg Zuid, Zeeweg Noord, Dwarsstraat en 

Noordstraat. 

 

18 Openbare werken – Aanpassing concept kerstverlichting– principevoorstel 

aanpassen kerstverlichting - beslissing 

 Het college beslist over het principe van modernisatie van de jaarlijkse kerstaankleding 

op het openbaar domein 

 

19 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Verbindingsweg Bezembinderstraat en Rembertstraat - 

Wateraansluiting - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunning, voor de aanleg van een 

netuitbreiding van de watergroep in de nieuwe verbindingsweg tussen de 

Rembertstraat en de Bezembinderstraat, goed te keuren. 



 

 

20 Secretariaat - Algemeen toezicht - kerkfabriek Sint Martinus 

 Het college heeft geen opmerkingen op het verslag van de kerkraad van de kerkfabriek 

Sint Martinus van 7 februari 2019. 

 

21 Secretariaat - Vorming - Samen zijn wij sport - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen besluit om de schepen van sport naar het 

congres 'Samen zijn wij sport' te laten gaan en de kosten van dit congres op zich te 

nemen. 

 

22 Sociale zaken – Welzijnsraad – beslissing    

 Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om over te gaan tot de oprichting 

van een overkoepelende Welzijnsraad, aparte deelraden Ouderenadviesraad en 

Andersvalidenraad en werkgroepen rond welzijnsmateries. 

 

23 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

24 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt het punt 

 

25 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de zitting van 19 februari 2019 goed. 

 

 


