
 

 

 

 

 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Annick Vermeulen 

Burgemeester 

 

 

1 Communicatie - Zedelgem Magazine, juni 2019 - Kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de input voor Zedelgem 

Magazine, editie juni 2019. 

 

2 Cultuur - Aanvraag ruimte voor Fietsbieb door Beweging.net – beslissing 

 Het college beslist dat Beweging.net gebruik mag maken van de benedenverdieping van 

GC Groenhove voor hun Fietsbieb.   

 

3 Evenementen – Organisatie en subsidie van een wielerwedstrijd voor elite zonder 

contract en beloften door Velosport Veldegem op zondag 9 juni 2019 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Velosport Veldegem een 

wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften op zondag 9 juni 2019 kan 

organiseren. 

 

4 Evenementen – Organisatie en subsidie van 2 wielerwedstrijden voor nieuwelingen 

en dames jeugd door Velosport Veldegem op zaterdag 8 juni 2019 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Velosport Veldegem de 2 

wielerwedstrijden voor nieuwelingen en dames jeugd op zaterdag 8 juni 2019 kan 

organiseren. 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest in het Xaverianenplein op 30 juni 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest beslist het college over een parkeerverbod en verbod 

alle verkeer van 08u30 tot en met 19u00 in Xaverianenplein te Zedelgem. 

  

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het BK G-

wedstrijd tijdrijden op 2 juni 2019 – beslissing 

 Naar aanleiding van het BK tijdrijden voor G-sporters beslist het college 

Parkeerverbod 

Op zondag 2 juni 2019 van 13u00 tot en met 18u00 zal het verboden zijn te parkeren in: 

-De Groenestraat vanaf de Marsiebuikstraat richting centrum over de lengte van 25 meter 

-De Groenestraat vanaf de Jos. Vereeckestraat tot en met de Loppemsestraat  

VERBOD ALLE VERKEER 

Op zondag 2 juni 2019 van 13u30 tot en met 17u30 zal alle verkeer verboden zijn in: 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 7 mei 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

-De Groenestraat vanaf de Marsbiebuikstraat tot aan de Loppemsestraat 

-Het Pater Amaat Vynckeplein 

-De Burg. Jos. Lievensstraat vanaf het Leenhof tot en met de Berkenhagestraat 

-De Berkenhagestraat tussen de Burg. Jos. Lievensstraat en de Dr. Adriaensstraat 

- De Dr. Adriaensstraat vanaf de Berkenhagestraat tot en met de Marbiebuikstraat 

- De Marsbiebuikstraat vanaf de DR. Adriaensstraat tot en met de Groenestraat 

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

wielerwedstrijden te Zedelgem op 8 en 9 juni 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van wielerwedstrijden op 8 en 9 juni 219 beslist het college: 

Parkeerverbod: 

in de Groenestraat vanaf het kruispunt met de Brugsestraat tot aan het kruispunt met de 

Jos. Vereeckestraat uitgezonderd op de parkeerstroken 

-in de Jos. Vereeckestraat  

-in de Dr. Adriaensstraat vanaf het kruispunt met de Jos. Vereeckestraat tot aan het 

kruispunt met de Berkenhagestraat 

-in de Berkenhagestraat vanaf het kruispunt met de Dr. Adriaensstraat tot aan het 

kruispunt met de Brugsestraat 

-in de Brugsestraat vanaf het kruispunt met de Berkenhagestraat tot aan het kruispunt 

met de Groenestraat met uitzondering van de parkeerstroken 

Éénrichtingsverkeer 

-in de Brugsestraat tussen de Berkenhagestraat en de Groenestraat met gesloten richting 

vanaf de Groenestraat 

-in de Groenestraat tussen de Brugsestraat en de Jos. Vereeckestraat, met gesloten 

richting vanaf de Jos Vereeckestraat. 

-in de Jos. Vereeckestraat met gesloten richting vanaf de Dr. Adriaensstraat 

-in de Dr. Adriaensstraat, tussen de Jos Vereeckestraat en de Berkenhagestraat, met 

gesloten richting vanaf de Berkenhagestraat. 

-in de Berkenhagestraat tussen de Dr. Adriaensstraat en de Brugsestraat, met gesloten 

richting vanaf de Brugsestraat 

Extra op zondag 9 juni 2019  

-in de Moubekestraat tussen de Brugsestraat en de Wolfstraat, met gesloten richting 

vanaf de Wolfstraat 

-in de Wolfstraat tussen de Moubekestraat en de Kronemolenstraat, met als gesloten 

richting vanaf de Kronemolenstraat. 

-in de Kronemolenstraat tussen de Wolfstraat en de Hollevoordestraat, met als gesloten 

richting vanaf de Hollevoordestraat. 

-in de Hollevoordestraat tussen de Kronemolenstraat en de Brugsestraat, met als 

gesloten richting vanaf de Brugsestraat. 

 

8 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 

2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 beslist het college om 

verkeersmaatregelen te nemen. 

Eenrichtingsverkeer (van 07u00 tot 14u00).  

- in de Albert van Caloenstraat tussen de Steenbrugsestraat en de Leon van 

Ockerhoutstraat, met gesloten richting vanaf de Leon van Ockerhoutstraat. 

- in de Leon van Ockerhoutstraat tussen de Albert van Caloenstraat en de Ieperweg, met 

gesloten richting vanaf de Ieperweg. 



 

- in de Ieperweg tussen de Leon van Ockerhoutstraat en de Steenbrugsestraat, met 

gesloten richting vanaf de Steenbrugsestraat. 

- in de Acaciastraat tussen de Koningin Astridstraat en de Bergenstraat, met gesloten 

richting vanaf de Bergenstraat. 

Parkeerverbod (van 07u00 tot en met 15u00) 

- Langs de toegangswegen op de parking van de Groene Meersen. 

 

9 Jeugd - Resultaat controle gemeentelijke jeugdlokalen 2 april 2019 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de resultaten van de controle gemeentelijke jeugdlokalen 

van 2 april 2019 

 

10 Jeugd - Accommodatie blokperiode - bespreking en standpuntbepaling 

 Het College beslist om de mogelijkheden voor blokkende studenten in gemeentelijke 

accommodatie te verruimen. 

 

11 Juridische zaken - Eventuele verwerving woning en grond Hugo Verrieststraat 3 - 

Masterplan - beslissing  

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

schattingsverslag voor de eventuele verwerving van de woning Hugo Verriesstraat 3 en dit 

in het kader van de realisatie van het masterplan Aartrijke. 

 

12 Openbare werken –  beschadiging aluminium deur door strooiwerken winter 2017-

2018 - beslissing 

 Het College gaat niet akkoord met de tenlastename van de kosten voor het herstel van de 

schade aan de deur. 

 

13 Secretariaat - Cevi statuaire algemene vergadering - aanduiden vertegenwoordiger - 

goedkeuren agenda 

 Het college keurt de agenda goed van de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw. 

 

14 Secretariaat - EthiasCo gewone algemene jaarvergadering d.d. 13 juni 2019 - 

aanduiding vertegenwoordiger - goedkeuren agenda 

 Het college keurt de agenda goed van de gewone algemene jaarvergadering van 

EthiasCo. 

 

15 Sociale zaken – Gemeentelijke gezondsheidsenquëte – beslissing  

 Het College van Burgemeester en Schepenen besluit om over te gaan tot het uitvoeren 

van een gemeentelijke gezondheidsenquête in samenwerking met Logo Brugge-

Oostende.  

 

16 Vloethemveld - Bezoek Letse afvaardiging Vloethemveld en Briviba monument - 

Bespreking 

 Het College bespreekt het voorstel voor ontvangst van de  Letse delegatie. 

 

17 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

18 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 



 

19 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

20 Communicatie-aankoop vernieuwde relatiegeschenken gezandstraald glas in 

nieuws huisstijl-kennisneming 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota van de dienst 

communicatie om over te gaan tot de aankoop van vernieuwde relatiegeschenken in de 

nieuwe huisstijl en gaat akkoord met het voorstel gepersonaliseerde glasgeschenken 

voor de huwelijksjubileums. 

 

21 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Ondernemend Veldegem 

vzw, p.a. de heer Chris Vandierendonck, Keunhekkendreef 4, 8210 Zedelgem, voor 

de locatie tuin Onze-Lieve Vrouwkerk Veldegem, 8210 Zedelgem op 6 juli 2019 - 

beslissing 

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie tuin Onze-Lieve 

Vrouwkerk, Veldegem op 6 juli 2019. 

 

22 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Tennisfoot, p.a. de heer 

Jimmy Van Loo, Ieperweg 34, 8210 Zedelgem, voor de locatie Strooien Hane, A. van 

Caloenstraat 2, 8210 Zedelgem, 15 juni 2019 - beslissing 

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de locatie buitenterreinen 

De Strooien Hane op 15 juni 2019. 

 

 


