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1 Algemeen directeur - Organisatiebeheersing - Rapportage resultaten zelfevaluatie 

en actieplanning 2019-2021 - Kennisname. 

 Het College neemt kennis van de resultaten zelfevaluatie en van de actieplanning 2019-

2021 organisatiebeheersing. 

 

2 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing 

 Het college beslist dat de lijst met de aangevraagde concessies op de begraafplaatsen 

wordt goedgekeurd. 

 

3 Communicatie - Deelname 'Knight Moves' aan ‘Service Design Awards 2019’ met 

project rebranding gemeente Zedelgem - kennisneming en beslissing 

 Het College neemt kennis van de nota van de communicatiedienst met als onderwerp de 

vraag van ‘Knight Moves’ i.v.m. deelname aan de ‘Service Design Awards 2019’ met het 

'project rebranding gemeente Zedelgem' en gaat akkoord om het project rebranding 

huisstijl, onthaal en website gemeente Zedelgem in te dienen als designproject en aldus 

mee te dingen naar de ‘Service Design Awards 2019’. De medewerking van de gemeente 

bestaat erin om de inwonersenquête huisstijl te ondersteunen 

 

4 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, MTC Zedelgem, p.a. de 

heer Patrick Avonds, Koninginnelaan 1 bus 02-03, 8430 Middelkerke, voor de locatie 

Strooien Hane, A. van Caloenstraat 2, 8210 Zedelgem, 31 mei, 1 en 2 juni 2019 - 

beslissing 

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de locatie Strooien Hane op 

31 mei, 1 en 2 juni 2019 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het 40° 

tententreffen voor motoren te Loppem van 29 mei 2019 tot en met 2 juni 2019 - 

beslissing 

 Naar aanleiding van het 40ste motoren en tententreffen van 29 mei 2019 tot en met 2 juni 

2019 in de Strooien Hane beslist het college het volgende: 

Parkeerverbod van 29 mei 2019 om 08u00 tot en met 2 juni 2019 om 16u00 

-parking Strooien Hane 

Verbod alle verkeer met uitzondering van motoren en voertuigen met toelating van 29 

mei 2019 om 08u00 tot en met 2 juni 2019 om 16u00 

-parking Strooien Hane 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 30 april 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het 

evenement Kom op tegen Kanker op 31 mei 2019 in de Groene Meersen- beslissing 

 Het college beslist het volgende 

PARKEERVERBOD 

Van 30 mei 2019 om 07u00 tot en met 31 mei 2019 om 19u00 

-de Groenestraat vanaf de rotonde met de Stadionlaan tot aan de Brugsestraat aan de 

kant van de even huisnummers 

Van 30 mei 2019 vanaf 20u00 tot en met 31 mei 2019 om 20u00 

- de volledige parking Groene Meersen 

- toegangsweg sportcentrum Groene Meersen langs beide zijden van de rijweg. 

Op 31 mei 2019 van 06u30 tot en met 17u30 

-de Stadionlaan 

Op 31 mei 2019 van 08u30 tot en met 16u00 zal het verboden zijn te parkeren in: 

-de Jasmijnlaan. 

Op 31 mei 2019 van 11u30 tot en met 16u00 zal het verboden zijn te parkeren in: 

- de Hyacintenlaan 

- de Dahlialaan 

- de Mimosalaan 

- de Tulpenlaan 

- de Lindestraat  

- de Varenslaan 

- de Azalealaan 

Op 31 mei 2019 van 12u00 tot en met 15u00 zal het verboden zijn te parkeren op de 

bovengrondse parking langsheen de Fazantenlaan met uitzondering van de volgwagens 

Dit verbod zal worden aangeduid door de borden “E1” met onderbord “31 mei 2019 van 

12u00 tot en met 15u00 uitgezonderd volgwagens” 

Op 31 mei 2019 van 12u00 tot en met 15u00 zullen er 20 parkeerplaatsen worden 

voorbehouden voor motoren in de ondergrondse garage van het WZC Klaverveld. 

Dit zal worden aangeduid door de borden “E3” met onderbord “Van 31 mei 2019 van 

12u00 tot en met 15u00 met uitzondering voor motoren”. 

Op 31 mei van 08u00 tot en met 17u00 zal er langs de Groenestraat 

parkeermogelijkheden worden voorzien voor uitsluitend bussen en mobilhomes van de 

organisatie van Kom op tegen Kanker 

- Groenestraat 56 tot en met 64 parkeerstrook aan de overzijde 

Het bestaande bord E9b zal worden afgedekt en het parkeerverbod wordt aangeduid 

door de verkeersborden “E3” met onderbord “31 mei 2019 van 08u00 tot en met 17u00 

met uitzondering van supportersbussen en mobilhomes van de organisatie Kom op tegen 

Kanker”. 

VERBOD VOOR ALLE VERKEER: 

Op 31 mei 2019 van 08u00 tot en met 16u00 zal alle verkeer verboden zijn in: 

- de Stadionlaan 

- de Jasmijnlaan 

Op 31 mei 2019 vanaf 11u30 tot en met 15u30 zal alle verkeer verboden zijn in: 

- de Groenestraat tussen de Marsbiebuikstraat en de rotonde van de Stadionlaan 

- de Hyacintenlaan 

- de Dahlialaan 

- de Mimosalaan 

- de Tulpenlaan 

- de Varenslaan 



 

- de Azalealaan 

SNELHEIDSBEPERKING: 

Op 31 mei 2019 van 08u00 tot en met 18u00 geldt er een snelheidsbeperking van 50 km 

per uur op de Torhoutsesteenweg tussen huisnummer 177 (einde bebouwde kom)  tot 

aan huisnummer 119 in beide richtingen. 

De snelheidsbeperking zal worden aangeduid door de borden C43 (met opschrift 50). 

ÉÉNRICHTINGSVERKEER: 

Op 31 mei 2019 van 11u00 tot en met 16u00 geldt er éénrichtingsverkeer in: 

-De Marsbiebuikstraat vanaf huisnummer 2 tot aan de Groenestraat met open rijrichting 

vanaf de Groenestraat. 

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het 

invoeren van een éénrichtingsverkeer in de Oude Ieperweg op 14 en 15 juni 2019 - 

beslissing 

 Het college beslist voor de invoering van: 

Eénrichtingsverkeer 

Van 14 juni 2019 om 14u00 tot en met 15 juni 2019 om 20u00 in de Oude Ieperweg met als 

rijrichting vanaf de Heidelbergstraat richting Diepstraat.  

 

8 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Kuilputstraat Zedelgem op 29 juni 2019 - 

beslissing 

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

buurtfeest Kuilputstraat 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. 

 

9 Evenementen - Sport – Organisatie en subsidie van het Belgisch kampioenschap 

tijdrijden voor G-wielrenners door Velosport Veldegem op 2 juni 2019 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Velosport Veldegem het Belgisch 

kampioenschap tijdrijden voor G-wielrenners  kan organiseren. 

 

10 Evenementen - Sport – Organisatie van een kampeerweekend door MTC Zedelgem 

van 29 mei tot 2 juni 2019 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat MTC Zedelgem het Tententreffen 

van 29 mei tot 2 juni kan organiseren op het terrein van de Strooien Hane te Loppem. 

 

11 Facilitair beheer - KLJ-gebouw Aartrijke - overname verwarmingsketel - beslissing 

 De oude verwarmingsketel uit het gesloopte KLJ-gebouw in de Schoolstraat in Aartrijke 

wordt verkocht aan de B.V.B.A. Cobbaert Luc uit Veldegem. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop drukwerk cultuurseizoen 2019-2020 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht "Aankoop drukwerk cultuurseizoen 2019-2020" te 

gunnen aan Vanden Broele Productions bvba. 

 

13 Juridische zaken - Mandatenlijst en vermogensaangifte Rekenhof - kennisgeving 



 

 Het college wordt geïnformeerd over het nieuwe systeem van aangifteplicht bij het 

Rekenhof via het web-systeem Regimand.  De aangifte moet gebeurd zijn tegen 1 oktober 

2019. 

 

14 Milieu – Deelname Project Kruisbestuivers Regionaal Landschap Houtland - 

principiële beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om deel te nemen 

aan het Kruisbestuivingsproject, getrokken door Regionaal Landschap Houtland. 

 

15 Openbare werken - Verkaveling aan de Emmäusdreef– goedkeuring 

uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring voor het uitvoeringsdossier en de borg van de verkaveling 

in de Emmausdreef 

 

16 Openbare Werken – Verkaveling Emmäusdreef – afleveren verkoopbaarheidsattest – 

beslissing 

 Het college beslist om het verkoopbaarheidsattest af te leveren voor de verkaveling in de 

Emmäusdreef 

 

17 Personeel- Wijziging personeelsformatie- bespreking 

 Het College bespreekt wijzigingen aan de personeelsformatie en beslist om deze voor te 

leggen aan de syndicale onderhandelingen waarna ze voor goedkeuring aan de 

gemeenteraad in zitting van 23 mei kunnen worden voorgelegd. 

 

18 Secretariaat - Algemeen toezicht - kerkfabrieken 

 Het college neemt kennis van de verslagen van de kerkfabriek Sint-Laurentius en heeft 

geen opmerkingen. 

 

19 Secretariaat - Nieuwjaarsfeest gemeente- en ocmw-personeel en mandatarissen op 

10 januari 2020 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het aanbieden van een 

nieuwjaarsfeest aan alle actieve en gepensioneerde personeelsleden van gemeente en 

OCMW, aan de gemeenteraadsleden en de leden van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst, met partner, op vrijdag 10 januari 2020 van 19 uur tot 2 uur in Salons Denotter te 

Zedelgem. 

 

20 Secretariaat – Oproep lokale gezondheidsenquête – beslissing 

 Het college beslist om punt uit te stellen. 

 

21 Secretariaat - Poolstok - Gewone algemene vergadering  op 24 mei 2019 - Agenda en 

aanduiden vertegenwoordigers - beslissing 

 Het college keurt de agenda goed van de gewone algemene vergadering van Poolstok. 

 

22 Secretariaat - Raad van Bestuur Zorg en Welzijn Zedelgem vzw op 9 januari 2019  - 

kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de besluitenlijst van de raad van Bestuur Zorg en Welzijn 

Zedelgem vzw op 9 januari 2019.  

 

23 Secretariaat -Verslag algemene vergadering en de buitengewone algemene 

vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw op 5 december 2018  - kennisgeving 



 

 Het college neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering en de 

buitengewone algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw op 5 december 

2018. 

 

24 Secretariaat – Verkiezingen 26 mei 2019 – Gunning koffiekoeken en belegde broodjes 

voor de stembureaus – beslissing 

 Het college beslist om de levering van koffiekoeken en belegde broodjes voor de 

stembureaus tijdens de verkiezingen te gunnen aan bakkerij Misseeuw Bart en slagerij 

Taveirne - Devriendt. 

 

25 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

26 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

27 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


