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1 Algemeen directeur - Verslag managementteam dd. 1.3.2019 - Kennisgeving. 

 Het college neemt kennis van het verslag van het managementteam. 

 

2 Burgerzaken - Erkenning aanvragen tot inschrijving op de kiezerslijst van de niet-

Belgische burgers van de Europese Unie voor de verkiezingen van het Europees 

Parlement op 26 mei 2019 - beslissing 

 Het college beslist dat de aanvragen tot inschrijving op de kiezerslijst van de niet-

Belgische burgers van de Europese Unie voor de verkiezingen van het Europees 

Parlement op 26 mei 2019 worden goedgekeurd 

 

3 Burgerzaken - Samenstelling lijst van bijzitters per stembureau voor de 

verkiezingen van 26 mei 2019 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst van bijzitters samen, 

bestaande uit 

24 personen per stembureau of in totaal 576 personen, uit de kiezers tussen 25 en 29 

jaar, willekeurig geselecteerd door een opdracht van CEVI binnen het bevolkingspakket 

WEBBV, rekening houdende dat slechts één persoon per gezin wordt opgeroepen. 

Vrijwilligers die zich hebben opgegeven worden ook opgenomen in deze lijst. 

 

4 Cultuur - Organisatie jumelage uitstap naar Reil 2019 - beslissing 

 Het college beslist dat een jumelage-uitstap naar Reil georganiseerd wordt voor de 

inwoners van Zedelgem gedurende het weekend van 30 nov. en 1 dec. 2019.  

 

5 Evenementen – 1meiprijs Wouter Dewilde - Organisatie van een wielerwedstrijd 

voor beloften en elites zonder contract op 1 mei 2019 – beslissing 

 Het college beslist dat de wielerwedstrijd 1meiprijs Wouter Dewilde voor U23 en elites 

zonder contract kan plaatsvinden op woensdag 1 mei 2019 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Fonkel 

Fluo dag op 3 april 2019 in Aartrijke - beslissing 

 Parkeerverbod: 

Op woensdag 3 april 2019 van 08u00 tot en met 13u00  zal het verboden zijn te 

parkerenin de Schoolstraat vanaf huisnummer 21 tot aan het kruispunt met de A. 

Mervillestraat. 

Op woensdag 3 april 2019 van 08u00 tot en met 13u00 zal alle verkeer verboden zijn in 

de Schoolstraat vanaf huisnummer 21 tot aan het kruispunt met de A. Mervillestraat. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van  

het College van Burgemeester en Schepenen van 12 maart 2019 – algemeen gedeelte – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

vinkenzettingen in Vloethemveldzate 2019 te Zedelgem - beslissing 

 Op volgende dagen en uren zal het verkeer voor alle voertuigen verboden zijn op de 

spoorwegbedding Vloethemveldzate te Zedelgem: 

- op maandag 10 juni 2019 van 08h30 tot 10h00. 

- op dinsdag 18 juli 2019 van  08h30 tot 10h00. 

- op donderdag 6 en 20 juni 2019 van 18h30 tot 20h00. 

- op vrijdag 31 mei 2019, 28 juni 2019 en 5 juli 2019 van 18h30 tot 20h00. 

- op vrijdag 12 juli 2019 van 08h30 tot 10h00. 

- op zaterdag 4, 11 en 18 mei 2019, 8, 15 en 29 juni 2019, 6 juli 2019 en 17 augustus 2019 

van 08h30 tot 10h00. 

 

8 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

wielerwedstrijd in Veldegem op 1 mei 2019 van 13u00 tot en met 18u30 - beslissing 

 Het college neemt in het kader van een wielerwedstrijd op 1 mei 2019 de volgende 

maatregelen 

Parkeerverbod  

van 09u00 tot en met 18u30  

op de parking van de begraafplaats in de Steenoverstraat 

van 13u00 tot en met 18u00 

- In de Steenovenstraat  

- In de Stroelputstraat  

- In de Veldegemsestraat 

- In de Hutstraat  

- In de Koningin Astridstraat, 

- In de Halfuurdreef 

éénrichtingsverkeer 

- In de Steenovenstraat met gesloten richting vanaf de Rembertstraat 

- In de Stroelputstraat met gesloten rijrichting vanuit de Koning Albertstraat 

- In de Veldegemsestraat tussen de Koning Albertstraat en de 

Hutsstraat/Spoorwegstraat met gesloten rijrichting vanaf de Hutstraat/Spoorwegstraat 

- In de Hutstraat met gesloten rijrichting vanuit de Kloosterstraat 

- In de Kloosterstraat tussen de Hutstraat en de Koningin Astridsstraat met gesloten 

rijrichting vanuit de Koningin Astridsstraat 

- In de Koningin Astridstraat tussen de Kloosterstraat en de Halfuurdreef met gesloten 

rijrichting vanaf de Halfuurdreef. 

- In de Halfuurdreef tussen de Koningin Astridsstraat en de Steenovenstraat met 

gesloten rijrichting vanuit de Steenovenstraat. 

 

9 Faciliteiten - verzwaring elektriciteitsteller Strooien Hane - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de offerte van fluvius 

voor de verzwaring van de elektriciteitsteller in de Strooien Hane. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop koffie, thee, wijn en fruitsap - Periode 03/2019 t.e.m. 02/2020 - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist de opdracht "Aankoop koffie, thee, wijn en fruitsap - Periode 03/2019 

t.e.m. 02/2020" te gunnen aan Oxfam Wereldwinkel Zedelgem vzw. 

 



 

11 Juridische zaken - Aanvraag overname private weg 't Veld - beslissing  

 Het college beslist om het punt uit te stellen. 

 

12 Juridische zaken - Openbare verkoop terrein sociale leerwerkplaats - Vragen 

notaris - beslissing  

 Het college beslist dat de grond met de sociale leerwerkplaats openbaar in de 

Schatting, online wordt verkocht door notaris Lommée.  Het gebouw is eigendom van 

het ocmw en de opbrengst van de openbare verkoop van het gebouw komt het OCMW 

toe, de grond is eigendom van de gemeente en de opbrengst hiervan komt de gemeente 

toe.  

 

13 Juridische zaken - Verbreding voetpad dr. Adriaensstraat - Aanstellen WVI voor 

onderhandelingen - beslissing 

 Het college stelt de WVI aan om de onderhandelingen te voeren voor minnelijke 

verwerving van grond in de dr. Adriaensstraat, nodig voor het verbreden van het 

voetpad.  De onderhandelingen zullen gevoerd worden conform het goedgekeurd 

opmetingsplan en de schattingsbedragen van dienst vastgoedtransacties.  

 

14 Juridische zaken - Vraag inwoner tot verwerving gedeelte openbaar domein - 

Schattingsprijs - beslissing  

 Het college beslist om de schatter te volgen in zijn bepaling van de prijs voor de verkoop 

van een restperceel van het openbaar domein in de Wilgenlaan.  

 

15 Milieu - Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - 

planwijziging - formuleren van opmerkingen - beslissing 

 In het kader van het openbaar onderzoek betreffende de planwijziging van het 

uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval  formuleert het college 

zijn opmerkingen 

 

16 Milieu- Deelname van de gemeente Zedelgem aan 'Earth Hour' - beslissing 

 Het college beslist dat de gemeente Zedelgem zal deelnemen aan Earth Hour in 2019 

 

17 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de erfgoeddag in 

Vloethemveld op 28 april 2019 - beslissing 

 Op 28 april 2019 van 08u00 tot en met 18u00 gelden onderstaande aanpassingen 

Parkeerverbod: 

In de Diksmuidse Heirweg tussen de Brugse Heirweg en de Kronestraat, langs beide 

zijden van de weg 

In Vloethemveld gelegen naast de Diksmuidse Heirweg 1 richting Vloethemveld langs 

beide zijden van de weg 

Verbod alle verkeer: 

In Vloethemveld vanaf het kruispunt van Vloethemveld met de Diksmuidse Heirweg ter 

hoogte van het speelbos tot aan Vloethemveld huisnummer 19 

Verbod alle verkeer ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’: 

In Vloethemveld  op het kruispunt met de Diksmuidse Heirweg ter hoogte van de 

Diksmuidse Heirweg 1 richting Vloethemveld. 

Beperken van de snelheid: 

Vanaf het kruispunt van de Populierendreef met de Diksmuidse Heirweg tot aan het 

kruispunt met de Zabbekestraat geldt een limiet van 50 km/uur 



 

Vanaf het kruispunt van de Zabbekestraat met de Diksmuidse Heirweg tot aan de 

Diksmuidse Heirweg 6A geldt een snelheidslimiet van 30 km/uur. 

 

18 Ondersteuning Sesam ledigen vuilnisbakjes periode 1 april tot 1 november 2019 – 

beslissing  

 Het college keurt de ondersteuning door sesam voor het ledigen van de vuilnisbakjes in 

de periode van 1 april 2019 tot 1 november 2019 goed.  

 

19 Openbare werken - De Groene Meersen - Aanleg voetbalveld in kunstgras - 

Goedkeuring voorontwerp - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring aan het voorontwerp voor de aanleg van een voetbalveld 

in kunstgras in De Groene Meersen. 

 

20 Openbare Werken – Verkaveling op naam van Novus Projects nv voor gronden aan 

de Loppemsestraat – afleveren verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college beslist over het afleveren van het verkoopbaarheidsattest voor de 

verkaveling aan de Loppemsestraat op naam van NOVUS Projects n.v. 

 

21 Ruimte - Aanvraag voor een premie inzake inbraakbeveiliging - beslissing 

 Het college keurt de premieaanvraag goed. 

 

22 Secretariaat - Algemeen toezicht - kerkfabriek O.L.V. Veldegem 

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

O.L.V. Veldegem van 12 februari 2019. 

 

23 Secretariaat – Concert en plechtigheid Zevenkerken – Lijst genodigden – 

goedkeuring 

 Het college bepaalt de lijst met genodigden voor het concert op vrij.avond 6 september 

2019 en voor de plechtigheid op ma.nam. 9 september 2019. 

 

24 Secretariaat – Ondertekening charter Gezonde Gemeente, 

samenwerkingsovereenkomst Gezonde Gemeente en deelname aan Gezonde 

Gemeente event – beslissing 

 Het college verleent goedkeuring tot ondertekening van het charter Gezonde 

Gemeente, samenwerkingsovereenkomst Gezonde Gemeente en deelname aan het 

Gezonde Gemeente Event 

 

25 Secretariaat – Verzekeringen – Brandverzekering gemeentelijk administratief 

centrum – Aanpassing adres risicoligging - beslissing 

 Het college keurt het bijvoegsel nr. 002 goed (aanpassing adres risicoligging) voor de 

brandverzekering van het gemeentelijk administratief centrum (polis nr. 38.135.475). 

 

26 Sport - Cofinanciering van de bouw van een nieuwe sporthal door het POV - 

goedkeuring 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt principieel in met de cofinanciering 

voor de bouw van een trainingshal op de site van het POV. De financiële vertaling naar 

een sluitend meerjarenplan alsook de financieringswijze en een afsprakenkader voor 

gezamenlijk gebruik en beheer van de accommodatie dienen verder onderzocht. 



 

Het college van burgemeester en schepenen  vraagt om een subsidieaanvraag voor het 

gezamenlijk project in te dienen alsook om mogelijke partners te contacteren zodat  er 

maximaal geprobeerd wordt om andere financieringsmogelijkheden aan te boren. 

Het nodige budget dient te worden beslist en vastgelegd in budgetwijziging 2019 en het 

meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad. 

 

27 Vloethemveld - Erfgoeddag 28 april 2019 - beslissing 

 Het college stemt in met de organisatie van Erfgoeddag volgens het voorgelegde 

draaiboek. 

De kostenraming wordt voor een totaal bedrag van 2.000 EUR goedgekeurd. 

Het college vaardigt op zondag 28/04/2019 om 10h00 (in te vullen) af om deel te nemen 

aan het vraaggesprek en de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen tijdens het 

officiële gedeelte. 

Het college nodigt alle raadsleden uit op de receptie bij het officiële gedeelte. 

Het college gaat akkoord om deze activiteit bekend te maken via alle gemeentelijke 

kanalen. 

 

28 Welzijn - Senioren subsidies 2019 - beslissing 

 De verdeling van de subsidies aan verenigingen voor ouderen van de Gemeente 

Zedelgem voor het dienstjaar 2019, werking 2018 wordt vastgesteld. 

 

29 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt dit punt. 

 

30 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

31 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

32 Facilitair beheer – stormschade GLAZ – verdere aanpak – bespreking en beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de verdere aanpak na de 

stormschade van 10 maart 2019 aan de gemeentelijke accommodatie GLAZ 

 

 


