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1 Evenementen – Aanpassen afspraken afval bij verhuur gemeentelijke 

accommodaties – beslissing 

 Het college stelt het punt uit. 

 

2 Evenementen – Aanvraag van Chiro Aartrijke voor inleefweek van 30 juni tem 8 juli 

2019 – plaatsen tenten – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming  aan de leiding van Chiro 

Aartrijke om in tenten te overnachten aan hun lokalen, Aartrijksestraat 65 te Aartrijke, 

voor een inleefweek van 30 juni tem 8 juli 2019 mits de vooropgestelde voorwaarden 

worden gerespecteerd. 

 

3 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Feestcomité Loppem, p.a. 

mevrouw Ingrid Hertveldt, Ieperweg 72, 8210 Zedelgem, voor de locatie dorpsplein 

Loppem, 8210 Zedelgem op 14 augustus 2019 - beslissing 

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie dorpsplein Loppem 

op 14 augustus 2019. 

 

4 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 36e 

Landelijke feesten in Veldegem - beslissing 

 Naar aanleiding van de 36e Landelijke Feesten in Veldegem beslist het college het 

volgende: 

Parkeerverbod van 8u00 tot en met 16u00 : 

- In de Sint-Corneliusstraat 

- In de Halfuurdreef tussen de Boldersdreef en De Koningin Astridstraat met uitzondering 

van de parkeervakken. 

- In de Boldersdreef 

- In de Kloosterstraat inclusief de parkeervakken. 

Verbod alle verkeer van 9u00 tot en met 15u00: 

- in de Kloosterstraat tussen de Lanestraat/Sint-Corneliusstraat en de Boldersdreef. 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

avondmarkt te Aartrijke op 6 juli 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van de avondmarkt in Aartrijke beslist het college het volgende: 

Parkeerverbod 

- in de Eernegemsestraat tussen de Steenstraat-Engelstraat en de Aartrijksestsraat 

- in de Brugsestraat  vanaf de Aartrijksestraat tot aan de Schoolstraat-Ossebilkstraat 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 28 mei 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

- op de markt Aartrijke 

- in de Ossebilkstraat vanaf de Brugsestraat tot aan de H. Baekelandlaan 

-  in de A. Mervillestraat vanaf de Brugsestraat tot aan de Schoolstraat 

- in de Schoolstraat vanaf de Brugsestraat tot aan de Prof. Nelisstraat 

- in de Prof. Nelisstraat  

- in de Engelstraat vanaf de P. Nelisstraat tot aan de Eernegemsestraat uitgezonderd de 

parkeerstroken 

Verbod voor alle verkeer 

- in de Eernegemsestraat tussen Steenstraat-Engelstraat en de Aartrijksestsraat  

- in de Brugsestraat tussen de Aartrijksestraat en de Schoolstraat-Ossebilkstraat 

- in de Aartrijksestraat tussen de Brugsestraat en de H. Baekelandlaan  

- in de A. Mervillestraat tussen de Brugsestraat en de Schoolstraat 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

doortocht van de loopwedstrijd en van de wandeltocht van de nacht van West-

Vlaanderen te Veldegem op 21 en 22 juni 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van de doortocht van de marathon en de wandeltoch van de Nacht van 

Vlaanderen beslist het college het onderstaande 

Tussen 19u00 en 22u00 zal het verboden zijn te parkeren, met uitzondering van de 

parkeerstroken: 

- in de Rembertstraat  

- in de Steenovenstraat 

- In de Halfuurdreef tussen de Steenovenstraat en de Bergenstraat 

- In de Bergenstraat tussen de Halfuurdreef en de Belledreef 

Tussen 19u00 en 0u00 zal het verboden zijn te parkeren:  

- in de Koningin Astridstraat  

Van 20u00 tot 22u00 wordt alle verkeer verboden in de volgende straten: 

- in de Koningin Astridstraat 

- in de Rembertstraat tussen de Steenovenstraat en de Koningin Astridstraat 

- in de Steenoverstraat tussen de Halfuurdreef en de Rembertstraat 

- in de Halfuurdreef tussen de Steenovenstraat en de Bergenstraat 

- in de Bergenstraat tussen de Halfuurdreef en de Belledreef 

- in de Belledreef 

- in de Cijnsdreef tussen de Belledreef en de Rembertstraat 

Van 19u30 tot 0u00 geldt er een verbod voor alle verkeer:  

- in de Koningin Astridstraat tussen de Rembertstraat en de Halfuurdreef, Vanaf 22u00 

worden deze borden danig gezet dat er terug verkeer mogelijk is via de Rembertstraat en 

de Halfuurdreef zodoende een normale verkeerscirculatie terug tot stand kan komen. 

Op 21 juni 2019 vanaf 19u30 tot 0u00 worden volgende wegomleggingen voorzien: 

- voor het verkeer komende van de Torhoutsesteenweg richting Ruddervoorde: omleiding 

via de Torhoutsesteenweg, Ruddervoordsestraat en Sijslostraat. 

- voor het verkeer komende van de Koning Albertstraat richting Ruddervoorde: omleiding 

via de  

Kloosterstraat, Ruddervoordsestraat. 

- voor het verkeer komende vanuit Ruddervoorde richting Torhoutsesteenweg: verkeer 

moet omleiding volgen via de Sijselostraat, Ruddervoordsestraat en Torhoutsesteenweg  

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest in de Elzenhoek op 7 juli 2019 - beslissing 



 

 Naar aanleiding van een buurtfeest beslist het college over het volgende 

Parkeerverbod in de Elzenhoek op 7 juli 2019 van 9u00 tot en met 0u00 

Verbod alle verkeer in de Elzenhoek op 7 juli 2019 van 10u00 tot en met 0u00 

 

8 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Heirweg 

rommelmarkt te Zedelgem op 18 augustus 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van de Heirweg rommelmarkt beslist het college het volgende 

Op 18 augustus 2019 tussen 5u00 en 20u00 gelden onderstaande beperkingen van het 

verkeer 

Parkeerverbod 

- in de Diksmuidse Heirweg vanaf de Kronestraattot aan de Stakedreef (t.h.v. 

huisnummers 98-115) 

- in de Snellegemsestraat vanaf het kruispunt met de Diksmuidse Heirweg tot aan het 

kruispunt met de Kezelbergstraat 

- in de Vier Eiken 

- in de Kezelbergstraat 

- in de Hollebekestraat 

- in het Maantjesveld en De Baetsdreef 

Verbod alle verkeer 

- in de Diksmuidse Heirweg tussen de Kronestraat en de Stakedreef (t.h.v. huisnummers 

98-115) 

- in de Snellegemsestraat tussen de grens met Jabbeke en de Kezelbergstraat 

- in de Vier Eiken  

- in het Maantjesveld en De Baetsdreef 

 

9 Evenementen – Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Loppem 

zingt op 14 augustus 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van Loppem Zingt beslist het college 

Parkeerverbod 

13 augustus 2019 om 20u00 uur tot 15 augustus 2019 om 10u00 uur zal het verboden zijn 

te parkeren op de parking Dorp + toegangsweg te 8210 Loppem 

Verbod alle verkeer 

van 13 augustus 2019 om 20u00 tot 15 augustus 2019 om 10u00 zal een verbod zijn voor 

alle verkeer in Dorp, vanaf de Stationsstraat tot aan kerkhof, te Loppem 

 

10 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Stefaan 

Beernaert, voor de aankondiging van de Corneliusfeest 2019 van 5 tot 15 september 

2019 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies 

 

11 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Elzenhoek Loppem op 7 juli 2019 - beslissing 

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

buurtfeest Elzenhoek te Loppem op 7 juli 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. 

 

12 Evenementen – Organisatie van Loppem Zingt op 14 augustus 2018 door Feestcomité 

Loppem– beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Feestcomité Loppem het 

evenement Loppem Zingt op 14 augustus 2019 kan organiseren. 



 

 

13 Facilitair beheer - Nieuwbouw Sociaal Huis - discussie met firma The Belgian over 

geleden kosten - bespreking en beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag van firma The 

Belgian om tussen te komen in de kosten die gemaakt werden voor de vervanging van de 

brand- en inbraakcentrales in het gemeentehuis van Zedelgem, dit ten gevolge van 

defecten die ontstonden als gevolg van de nieuwbouw- en verbouwingswerken aan het 

sociaal huis. 

 

14 Jeugd - JMA schooljaar 2019-2020 - beslissing 

 Het college keurt de organisatie van het schooljaar 2019-2020 voor JMA De Harp goed. 

 

15 Jeugd - onregelmatigheden jeugdlokalen Veldegem - beslissing 

 Het college beslist om het punt uit te stellen. 

 

16 Jeugd - Techniekacademie 2019 - beslissing 

 Het college beslist om in te stappen in het project Techniekacademie 2019 van Vives 

Hogeschool met 3 klassen 

 

17 Openbare Werken – Aanvraag van het circus Wiener voor het bekomen van een 

standplaats op de markt in Loppem–beslissing 

 Het college geeft goedkeuring aan circus Wiener om zich op te stellen in op de markt van 

Loppem van 15 juli t.e.m. 19 juli 2019 

 

18 Openbare Werken – Kerkebeekcontract – plaatsen van een markeerpaal aan het 

gemeentehuis - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel om aan het gemeentehuis een markeerpaal 

van de Vlaamse Milieumaatschappij te plaatsen 

 

19 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Opmaak van start- en projectnota voor de Groenestraat - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist om de studie voor opmaak van een start - en projectnota te gunnen 

aan studiebureau Jonckheere bvba 

 

20 Openbare werken - Raamovereenkomst structureel onderhoud asfaltwegen - 

Goedkeuring deelopdracht 1 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de toewijzing van het structureel onderhoud van 

asfaltwegen voor de boterweg, Collevijnstraat, Hoge Vautestraat, Steenstraat en t'Veld 

aan  Raf De Vriese nv 

 

21 Openbare werken - Verkaveling op naam van Danneels nv in de Karel Van 

Eeckestraat – goedkeuring uitvoeringsdossier en goedkeuring gemeentelijk aandeel 

- beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het uitvoeringsdossier van de verkaveling van Danneels 

in de Karel Van Eeckestraat en het gemeentelijk aandeel in dit uitvoeringsdossier 

 

22 Personeel-  Project energiecoach- tijdelijke verlenging personeelslid - beslissing 

 Tijdelijke verlenging van het project energiecoach (woonwinkel). 

 



 

23 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn Zedelgem d.d. 13 maart 2019 - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de raad van bestuur van 13 maart 2019. 

 

24 Secretariaat - Zorg en welzijn Zedelgem - Buitengewone algemene vergadering van 

13 maart 2019 - kennisname 

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

van 13 maart 2019. 

 

25 Secretariaat – Verzekering zitmaaier Etesia - beslissing 

 Het college keurt de verzekering goed voor de zitmaaier Etesia. 

 

26 Secretariaat - Verzekeringen voertuigen - Voorwaarden - goedkeuring  

 Het college keurt de voorwaarden goed voor het verzekeren van voertuigen. 

 

27 Vrije Tijd - Activiteiten vrijetijdsdiensten en dienstencentra - najaar 2019 - beslissing 

 Het college beslist dat de voorgestelde activiteitenkalender en bijhorende kosten- en 

inkomstenraming van de vrijetijdsdiensten voor de periode juli t.e.m. december 2019 

worden goedgekeurd.  

 

28 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

29 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college neemt kennis van de lijst met uitnodigingen. 

 

30 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


