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AGENDA 

OPENBAAR 

1 Communicatie - Huldigingen mandatarissen: concept viering - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de nota waarin het voorstel van concept wordt 

voorgesteld en geeft opdracht aan de dienst communicatie het voorstel verder te 

concretiseren. 

 

2 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Jeugdhuis ‘t Kalf, 

Bosdreef 6, 8210 Zedelgem voor de locatie Bosdreef 6, 8210 Zedelgem op 29 juni 

2019 - beslissing 

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

locatie Bosdreef 6 op 29 juni 2019. 

 

3 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, KLJ-Aartrijke, voor de 

locatie Krinkelweg 2, 8211 Zedelgem op 13 april 2019 - beslissing 

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

locatie Krinkelweg 2 op 13 april 2019. 

 

4 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding Fiesta del Kalf 

op 29 juni 2019 - beslissing 

 Het college beslist om vanaf 29 juni 2019 om 12u00 tot en met 30 juni 2019 een 

parkeerverbod aan te duiden in: 

De Bosdreef in Veldegem 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

vinkenzettingen in de zomerperiode 2019 te Veldegem - beslissing 

 Parkeerverbod: 

- in De Bosserij vanaf huisnummer 45 tot aan de uitrit van Bergenstraat 49: 

Op 14, 21 en 28 april 2019, op 1, 5, 12, 19, 26, 30 en 31 mei, op 9, 16 en 23 juni, 1, 7, 14, 21 

en 28 juli en 4 augustus 2019 zal het verboden zijn te parkeren van 08u30 tot 10u30. 

Op 22 juni 2019  zal het verboden zijn te parkeren van 15u30 tot 17u30. 

- Verbod voor alle verkeer: 

- in De Bosserij vanaf huisnummer 45 tot aan de uitrit van Bergenstraat 49: 

Op 14, 21 en 28 april 2019, op 1, 5, 12, 19, 26,30 en 31 mei, op 9, 16 en 23 juni, 1, 7, 14, 21 

en 28 juli en 4 augustus 2019 zal alle verkeer verboden zijn van 08u30 tot en met 10u30. 

Op 22 juni 2019 zal alle verkeer verboden zijn van 15u30 tot 17u30 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van  

het College van Burgemeester en Schepenen van 5 maart 2019 – algemeen gedeelte – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest met speelstraat Kaatje Vandecasteelestraat 

Veldegem op 25 mei 2019 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 

buurtfeest met speelstraat Kaatje Vandecasteelestraat te Veldegem op 25 mei 2019.   

Toelating wordt verleend aan de organisatoren van betreffende speelstraat om op deze 

dag een kleine straatactiviteit te organiseren (vb. barbecue, bijkomend buurtspel, 

frisdrankuitdeling,...). 

De toelage voor het buurtfeest van 125,00 EUR mag uitbetaald worden na het 

plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan alle voorwaarden 

conform de geldende reglementen. 

 

7 Evenementen – Organisatie van de festival “Fiesta del Kalf” door Jeugdhuis ’t Kalf 

op 29 juni 2019 in Jeugdhuis ’t Kalf – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist  dat Jeugdhuis ’t Kalf het festival 

“Fiesta del Kalf” mag organiseren op 29 juni 2019 in Jeugdhuis ‘t Kalf. 

 

8 Evenementen – Organisatie van Ribbetjesfestijn op 12 april 2019 en Anti-bobfuif op 

13 april 2019 door KLJ Aartrijke in private schuur – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat KLJ Aartrijke Ribbetjesfestijn op 

12 april 2019 en Anti-bobfuif op 13 april 2019 kan organiseren in een private schuur. 

 

9 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Sloop KLJ-gebouw Aartrijke en Mini-crèche 't Lachbekje Zedelgem - 

Perceel 1 (Sloop KLJ-gebouw, Schoolstraat 21, 8211 Aartrijke) - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college beslist dat de opdracht 'Sloop KLJ-gebouw Aartrijke' wordt gegund aan de 

firma Bocquez. 

 

10 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Sloop KLJ-gebouw Aartrijke en Mini-crèche 't Lachbekje Zedelgem - 

Perceel 2 (Sloop mini-crèche 't Lachbekje, Loppemsestraat 14, 8210 Zedelgem) - 

Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college beslist dat de opdracht 'Sloop mini-crèche 't Lachbekje' wordt gegund aan 

de firma RTS bvba. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop producten persoonlijke hygiëne - Periode van 4 jaar - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college beslist de opdracht "Aankoop producten persoonlijke hygiëne - Periode van 4 

jaar" te gunnen aan Essef bvba. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Onkruid borstelen langs openbare wegen groot-Zedelgem - Periode 

04/2019 t.e.m. 03/2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

"Onkruid borstelen langs openbare wegen groot-Zedelgem - Periode 04/2019 t.e.m. 

03/2023" goed te keuren. 

 

13 Jeugd - Resultaat controle gemeentelijke jeugdlokalen 15 februari 2019 - 

kennisgeving 



 

 Het college neemt kennis van het verslag van de controle van de gemeentelijke 

jeugdlokalen op 15 februari 2019. 

 

14 Juridische zaken -  Dossier Vloethemveld - Opmaak ontwerpakte erfpacht - 

Aanstellen dienst vastgoedtransacties - beslissing  

 Het college beslist om dienst vastgoedtransacties aan te stellen voor opmaak van een 

ontwerpakte voor erfpacht van de erfgoedsite in Vloethemveld en dit in het kader van de 

samenwerkingsovereenkomst in het dossier Vloethemveld. 

 

15 Juridische zaken  - Huldiging van voormalige raadsleden die drie aaneensluitende 

legislaturen een mandaat van raadslid hadden - beslissing  

 Het college beslist om mandatarissen met eretitels (schepen, raadslid, ocmw-voorzitter, 

leopold II orde) te huldigen. 

 

16 Juridische zaken - Oprichting nieuwe GECORO - Samenstelling - beslissing  

 Het college beslist om de disciplines milieu en mobiliteit te versterken binnen de werking 

van de GECORO in functie van een geïntegreerde werking van ruimtelijke ordening, milieu 

en mobiliteit. Er wordt een algemene oproep gedaan in het Zedelgem magazine.  Hierbij 

zal vooral een vertegenwoordiging gevraagd worden vanuit natuurverenigingen, 

landbouw, zelfstandige organisaties, architecten, mobiliteitsdeskundigen, 

stedenbouwkundigen en milieuverenigingen. 

 

17 Juridische zaken - Toegangsweg Poorterijstraat - Regularisatie - Ontwerpakte ruil - 

beslissing 

 Het college keurt de ontwerpakte van ruil opgesteld door dienst vastgoedstransacties, 

waarbij de toegangsweg in de Poorterijstraat naar het perceel  vierde afdeling, sectie C, 

nummer 1093A wordt geregulariseerd conform de bestaande toestand, goed. 

 

18 Milieu – Aankoop verbindingspercelen gelegen tussen de Pilse en de 

Berkenhagestraat in samenwerking met Natuurpunt Zedelgem- principiële 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het voorstel 

van de aan te kopen gronden bij het natuurgebied De Pilse.  

 

19 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de erfgoeddag in 

Vloethemveld op 28 april 2019 - beslissing 

 Het college besluit om dit punt uit te stellen. 

 

20 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Aankoop bomen in halfuurdreef - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college beslist over de lastvoorwaarden en de gunning voor aankoop van bomen 

binnen de werf in de halfuurdreef 

 

21 Openbare werken – Verkaveling Nestas NV aan de Dr. Adriaensstraat te Zedelgem – 

definitieve oplevering en vrijgave borg – beslissing 

 Het college beslist over de definitieve oplevering en de vrijgave van de borg van de 

verkaveling op naam van nv Nestas in de Dr. Adriaensstraat 57 

 



 

22 Openbare werken - Verkaveling op naam van Novus Projects  nv in de 

Loppemsestraat – goedkeuring bepaling borg – beslissing 

 Het college beslist over de te stellen borg voor de verkaveling op naam van Novus 

Projects nv in de Loppemsestraat teneinde het bekomen van het verkoopbaarheidsattest 

van deze verkaveling 

 

23 Openbare werken – Verslag PCV 829  inzake de aanpassing van de fietsinfrastructuur 

ter hoogte van poorteffect N368 in de omgeving van De Kaaie - kennisgeving 

 Het college  neemt kennis van het verslag van de PCV 829 inzake de aanpassing van de 

fietsinfrastructuur ter hoogte van De Kaaie in Aartrijke 

 

24 Openbare werken – Vraag Infrabel voor sloop seinhuis bij station Zedelgem – 

standpunt gemeente- beslissing 

 Het college gaat principieel akkoord met de vraag van Infrabel voor slopen seinhuis bij 

station Zedelgem. 

 

25 Personeel- Vacantverklaring van de functie van diensthoofd wonen - beslissing 

 Vacantverklaring bij aanwerving van de functie van diensthoofd wonen. 

 

26 Secretariaat - Algemeen toezicht - kerkfabriek Sint Andreas Aartrijke 

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

Sint Andreas van 5 februari 2019. 

 

27 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

28 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

29 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 


