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1 Algemeen directeur - Verslag managementteam dd. 5.4.2019 - Kennisgeving. 

 Het College neemt kennis van het verslag van het managementteam van 5 april 2019. 

 

2 Cultuur - Aanstelling sociale media-ambassadeur - beslissing 

 De cultuurdienst stelt jonge sociale media-ambassadeurs aan om het cultuuraanbod te 

promoten bij jongeren. 

 

3 Evenementen – Inleefweek aspi’s Chiromeisjes Veldegem 5 tot 11 mei 2019 – Vraag 

tot overnachting in het Chiroheem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om te overnachten in de 

chirolokalen van 5 tot 11 mei 2019  met de aspi’s van Chiromeisjes Burlebub Veldegem 

mits de vooropgestelde voorwaarden worden gerespecteerd. 

 

4 Evenementen – Inleefweek leiding Chiro Veldegem van 28 april tot 5 mei 2019 – 

Vraag tot overnachting in het Chiroheem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om te overnachten in de 

chirolokalen van 28 april tot 5 mei 2019 met de leiding van Chiro Veldegem mits de 

vooropgestelde voorwaarden worden gerespecteerd 

 

5 Evenementen - Milieu - Niet ingedeelde muziekactiviteit, Chiro Veldegem, p.a. Robin 

Vanden Berghe, Rembertstraat 85, 8210 Zedelgem, voor de locatie Bosdreef 6, 8210 

Zedelgem op 27 april 2019 - beslissing 

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie Bosdreef 6, 8210 

Zedelgem op 27 april 2019. 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van twee 

wielerwedstrijden te Veldegem op zondag 19 mei 2019 - beslissing 

 Het college beslist dat het op zondag 19 mei 2019  

verboden zijn te parkeren van 09.00u tot 18.30u: 

- in de Rembertstraat vanaf het kruispunt met de Kon. Albertstraat tot aan het kruispunt 

met de Stroelputstraat. 

- in de Stroelputstraat vanaf het kruispunt met de Rembertstraat tot en met de Koning 

Albertstraat. 

- in de Koning Albertstraat vanaf de Stroelputstraat tot aan de Rembertstraat. 

verbod alle verkeer in de volgende straten van 10.00u tot 17.00u: 

- in de Kon. Albertstraat tussen de Stroelputstraat en de Rembertstraat, 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 16 april 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

- in de Rembertstraat tussen de K. Albertstraat en de Stroelputstraat, 

- in de Stroelputstraat tussen de Rembertstraat en de Koning Albertstraat 

 

7 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Sint-Elooistraat en Nijverheidsstraat Zedelgem 

op 29 juni 2019 - beslissing 

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

buurtfeest Sint-Elooistraat en Nijverheidsstraat te Zedelgem op 29 juni 2019.  

De toelage van 125,00 EUR mag uitbetaald worden na het plaatsvinden van de 

activiteiten voor zover voldaan werd aan alle voorwaarden conform de geldende 

reglementen. 

 

8 Evenementen – Organisatie van Feestweekend door Chiro Veldegem van 26 tot 28 

april 2019– beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Chiro Veldegem het 

Feestweekend van 26 tot 28 april 2019 mag organiseren. 

 

9 Evenementen – Sport – Organisatie van een wielerwedstrijd voor miniemen en 

aspiranten op  19 mei 2019 - beslissing 

 Het college beslist dat de wielerwedstrijd voor miniemen en aspiranten op 19 mei 2019 

kan plaatsvinden in Veldegem.  

 

10 Facilitair beheer - Renovatie laagspanningsinstallatie Groene Meersen - goedkeuring 

gunning - beslissing 

 De renovatie van de laagspanningsinstallatie in de Groene Meersen wordt gegund aan de 

firma Vertronics uit Gavere 

 

11 Facilitair beheer - Renovatie laagspanningsinstallaties Bosserij en Strooien Hane - 

goedkeuring gunning - beslissing 

 De renovatie van de laagspanningsinstallaties in de Bosserij en de Strooien Hane wordt 

gegund aan de firma Vertronics uit Gavere 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop picknickbanken voor luifel gemeentehuis - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het College gaat akkoord met de aankoop. 

 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop promopakket - Dienstjaar 2019 - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunning - beslissing 

 Het College gaat akkoord met de aankoop. 

 

14 Jeugd - LAN 2019 - beslissing 

 Het college beslist dat de organisatie van het LAN-weekend van vrijdag 15 november 2019 

tot en met zondag 17 november 2019 wordt goedgekeurd volgens het draaiboek. 

 

15 Jeugd - Studeerplaatsen - standpuntbepaling 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt in over het aanbieden 

van studeerplaatsen en vraagt de jeugddienst om locaties verder uit te werken. 

 



 

16 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevoorradingsinstallatie - 

beslissing 

 Er werden 2 aanvragen voor subsidie aanleg van eigen waterbevoorradingsinstallatie 

geweigerd daar ze niet voldoen aan het reglement. 

 

17 Mobiliteit – Deelnamen aan de Intergemeentelijke Begeleidingscommissie voor het 

gemeenteoverschrijdend fietspad Oostkampse Baan-Loppemsestraat - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de 

vertegenwoordigers voor de gemeente Zedelgem voor de deelname aan de 

Intergemeentelijke Begeleidingscommissie: 

- Jurgen Dehaemers, schepen mobiliteit 

- Peter Haesaert, schepen openbare werken 

- Steven Dejaeghere, diensthoofd openbare werken 

- Hilde Dobbelaere, diensthoofd milieu 

- Bart Degroote, dienst mobiliteit 

De adviserende leden voor de gemeente Zedelgem voor de deelname aan de 

Intergemeentelijke Begeleidingscommissie: 

- politiezone Het Houtsche 

 

18 Secretariaat - Algemeen toezicht - kerkfabrieken 

 Het college neemt kennis van de lijst met besluiten van de kerkraad van de kerkfabriek 

Sint-Andreas van 26 maart 2019 en heeft geen opmerkingen. 

 

19.w Secretariaat – Oproep lokale gezondheidsenquête – beslissing 

 Dit punt wordt verplaatst naar de volgende zitting. 

 

20 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt dit punt. 

 

21 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde agendapunten op te nemen op 

de zitting van de gemeenteraad van 25 april 2019. 

 

22 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen 

 

23 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


