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1 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 

de Pierlapontfeesten te Zedelgem op 21, 22 en 23 juni 2019 - beslissing 

 Voor de organisatie van de Pierlopontfeesten beslist het collge over de onderstaande 

maatregelen: 

Parkeerverbod 

Van donderdag 20 juni om 08u00 tot maandag 24 juni 2019 om 20u00 zal het verboden 

zijn te parkeren te Zedelgem in de Pierlapont tussen Haveskerke en de Berkenlaan + 

100m in de Doornlaan en in de Leliestraat aan de kant van de onpare nummers 

Op zaterdag 22 juni 2019 van 07u00 tot 12u00 zal het verboden zijn te parkeren te 

Zedelgem in de Berkenlaan. 

Op zaterdag 22 juni 2019 van 12u00 tot 17u00 zal het verboden zijn te parkeren in de 

Doornlaan vanaf de Pierlapont tot graspleintje aan de Wilgenlaan en 100m in de 

Doornlaan 

Op zaterdag 22 juni 2019 van 13u00 tot 17u30 zal het verboden zijn te parkeren in de 

- Leliestraat tussen Haveskerke en de Merkemveldweg 

- Pierlapont tussen Berkenlaan en de Merkemveldweg 

- in de Merkemveldweg 

- in Haveskerke 

Verbod voor alle verkeer 

Van donderdag 20 juni om 8u00 uur tot maandag 24 juni 2019 om 20u00 zal alle verkeer 

verboden zijn 

- in de Pierlapont vanaf het kruispunt met de Baron de Crombrugghestraat tot het 

kruispunt met de Merkemveldweg. 

Van donderdag 20 juni om 18u00 tot en met zondag 23 juni 2019 om 20u00 zal alle 

verkeer verboden zijn naar aanleiding van de inrichting van een speelstraat: 

- in de Doornlaan vanaf de Pierlapont tot aan de Wilgenlaan 19 en tot aan de Doornlaan 

11. 

Op zaterdag 22 juni 2019 van 08u30 tot 12u00 zal alle verkeer verboden zijn in de 

Berkenlaan 

Op zaterdag 22 juni 2019 van 13u30 tot 17u30 zal alle verkeer verboden zijn: 

- in de Leliestraat tussen Haveskerke en de Merkemveldweg  

- in de Merkemveldweg 

Van donderdag 20 juni om 8u00 uur tot maandag 24 juni 2019 om 20u00 zal alle verkeer 

verboden zijn 

- in de Pierlapont vanaf het kruispunt met de Baron de Crombrugghestraat tot het 

kruispunt met de Merkemveldweg. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 21 mei 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

Van donderdag 20 juni om 18u00 tot en met zondag 23 juni 2019 om 20u00 zal alle 

verkeer verboden zijn naar aanleiding van de inrichting van een speelstraat: 

- in de Doornlaan vanaf de Pierlapont tot aan de Wilgenlaan 19 en tot aan de Doornlaan 

11. 

Op zaterdag 22 juni 2019 van 08u30 tot 12u00 zal alle verkeer verboden zijn in de 

Berkenlaan 

Op zaterdag 22 juni 2019 van 13u30 tot 17u30 zal alle verkeer verboden zijn: 

- in de Leliestraat tussen Haveskerke en de Merkemveldweg  

- in de Merkemveldweg 

 

2 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Rolleweg Loppem op 22 juni 2019 - beslissing 

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

buurtfeest Rolleweg te Loppem op 22 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. 

 

3 Evenementen – Organisatie van Wijkfeesten Pierlapont door VZW Wijk Pierlapont 

van 21 tot 23 juni 2019 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist VZW Wijk Pierlapont “Wijkfeesten 

Pierlapont” van 21 tot 23 juni 2019 kan organiseren. De toelage voor de wijkkermis van 

625,00 EUR zal uitbetaald worden na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover 

voldaan werd aan alle voorwaarden conform de geldende reglementen. 

 

4 Evenementen – Organisatie van 36e landelijke feesten op 28, 29 en 30 juni 2019 door 

Landelijke gilde Veldegem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist de 36e landelijke feesten op 28, 29 en 

30 juni 2019 door de Landelijke gilde Veldegem kunnen georganiseerd worden. 

 

5 Evenementen – Organisatie van de Nacht van Vlaanderen op 21 en 22 juni 2019 door 

vzw De Nacht – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat vzw De Nacht, De 40ste Nacht van 

Vlaanderen  op  21 en 22 juni  kan organiseren op het grondgebied van Groot-Zedelgem.  

 

6 Facilitair beheer - Voetbalaccommodatie VV Aartrijke - lot verwarmingsinstallatie - 

regulariserende vrijgave van de borgstelling - beslissing 

 Het college van burgemeester beslist dat de borgstelling die in 1999 gesteld werd door de 

firma Vandeputte uit Zedelgem voor het lot verwarmingsinstallatie voor de toenmalige 

nieuwbouw van VV Aartrijke (regulariserend) integraal mag vrijgegeven worden. 

 

7 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, vzw Wijk Pierlapont, p.a. 

de heer Steven Dhont, Doornlaan 1, 8210 Zedelgem, voor de locatie tent op parking 

t.h.v. Pierlapont 50, 8210 Zedelgem, 21 juni 2019 - beslissing 

 Het college geeft aan vzw Wijk Pierlapont de toelating om af te wijken van de bepalingen 

opgelegd in artikel 6.7.3.§1 Vlarem II voor de locatie tent op parking t.h.v. Pierlapont 50, 

8210 Zedelgem op 21 juni 2019 . 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Abonnement WTCB publicaties online - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning – beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Abonnement WTCB publicaties online' te gunnen 

aan WTCB. 



 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Verdeling Zedelgem Magazine - Hernieuwing contract - Periode 07/2019 - 

06/2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Verdeling Zedelgem Magazine - Hernieuwing 

contract - Periode 07/2019 t.e.m. 06/2020" te gunnen aan Bpost nv. 

 

10. Financiën –  vzw Majoma - stopzetting - kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stopzetting van de vzw 

Majoma. 

 

11 Juridische zaken - Afschaffing chemin nr. 6 - Aanstellen raadsman - beslissing  

 Het college beslist dat  voor de procedure tot afschaf van de chemin nr. 6 meester Dirk 

Abbeloos wordt aangesteld. 

 

12 Juridische zaken - Chemin nr. 2 Loppemsestraat - Stand van zaken - beslissing  

 Het college gaat akkoord met de raadsman om een gedeeltelijke afschaffing van de 

chemin nr. 2 via een procedure voor de vrederechter te voeren. 

 

13. Openbare Werken – Aanvraag van het circus Wiener voor het bekomen van een 

standplaats op de markt in Loppem–beslissing 

 Het college beslist om het punt uit te stellen. 

 

14 Openbare werken - Verkaveling Fazantenhof fase IV binnen het BPA Groenestraat – 

bepaling borg - beslissing 

 Het college legt de borg vast waaraan de verkavelaar van de verkaveling Fazantenhof 

dient te voldoen teneinde het verkoopbaarheidsattest voor de fase IV in de verkaveling te 

ontvangen 

 

15 Secretariaat - Algemeen toezicht - kerkfabrieken 

 Het college neemt kennis van het verslag van Sint-Martinus van 6 mei 2019 en heeft geen 

opmerking. 

 

16 Secretariaat – Verzekering fietstochten dienst cultuur – beslissing 

 Het college stemt in met het afsluiten van een verzekering tegen lichamelijke ongevallen 

en burgerlijke aansprakelijkheid voor de fietstochten georganiseerd door de dienst 

cultuur in 2019. 

 

17 Sociale zaken – Indienen kandidatuur Warme Gemeente – beslissing  

 Het College van Burgemeester en Schepenen is akkoord om zich kandidaat te stellen om 

een Warme Gemeente te worden, met als doel het verhogen van de veerkracht van 

kinderen en jongeren in onze gemeente. 

 

18 Sociale zaken – Intergemeentelijk preventie en gezondheidsbeleid – beslissing  

 Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om een intergemeentelijk preventie- 

en gezondheidsbeleid uit te werken met de gemeentes uit de Eerstelijnszone WE40. 

 

19 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 



 

20 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

21 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


