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1 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 

 Het college beslist dat elf burgers van ambtswege van het bevolkingsregister van de 

gemeente Zedelgem worden afgevoerd. 

 

2 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing 

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

wordt goedgekeurd. 

 

3 Communicatie - Actie zichtbaarheid gemeente &amp; uitrol huisstijl: aankoop 

gadgets en relatiegeschenken 

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

communicatie met inbegrip van de bijlagen en gaat akkoord met het voorstel om over te 

gaan tot de aankoop van de voorgestelde producten. 

 

4. Cultuur - Activiteitenplanning en kostenraming najaar 2019 - beslissing 

 Het college beslist dat de kostenraming voor de uitstap naar Reil en voor andere 

toeristische activiteiten in najaar 2019 wordt goedgekeurd. De inschrijvings-, betalings- 

en annulatievoorwaarden voor de uitstap naar Reil worden goedgekeurd. Alle socio-

culturele verenigingen van Zedelgem worden aangeschreven, via Zedelgem Magazine 

wordt een oproep gedaan naar alle inwoners.  

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest en speelstraat in de Aimé Claeysstraat op 1 september 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest in de Aime Claeysstraat beslist het college over een 

algemeen parkeerverbod en verbod voor alle verkeer op 1 september 2019 tussen 10u00 

en 18u00. 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest in de Bezembinderstraat in Veldegem op 25 augustus 2019 - beslissing 

 Nav een buurtfeest is de Bezembinderstraat op 25 augustus 2019 beslist het college over: 

- parkeerverbod in de Bezembinderstraat van 9u00 tot en met 19u00 

- verbod alle verkeer in de Bezembinderstraat van 10u00 tot en met 18u30 

 

7 Evenementen - Mobiliteit -Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest Kaleshoek, Zedelgem op 24 augustus 2019 - beslissing 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 25 juni 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 Naar aanleiding van een buurtfeest in de Kaleshoek beslist het collge dat er in de 

Kaleshoek een algemeen parkeer- en verkeersverbod geldt vanaf zaterdag 24 augustus 

2019 om 8u00 tot en met zondag 25 augustus 2019 om 12u00. 

 

8 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest met speelstraat Aimé Claeysstraat Zedelgem op 

1 september 2019 - beslissing 

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

buurtfeest met speelstraat Aimé Claeysstraat te Zedelgem op 1 september 2019. 

Toelating wordt verleend aan de organisatoren van betreffende speelstraat om op deze 

dag een kleine straatactiviteit te organiseren (vb. barbecue, bijkomend buurtspel, 

frisdrankuitdeling,...). De toelage voor het buurtfeest 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 - Onthaal - Buurtfeest met speelstraat Kaleshoek Zedelgem op 24 

augustus 2019 - beslissing 

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

speelstraat Kaleshoek Zedelgem op 24 augustus 2019. Toelating wordt verleend aan de 

organisatoren van betreffende speelstraat om op deze dag een kleine straatactiviteit te 

organiseren (vb. barbecue, bijkomend buurtspel, frisdrankuitdeling,...). De 

subsidieaanvraag voor het buurtfeest wordt niet goedgekeurd en bijgevolg wordt de 

toelage van 125,00 EUR voor het buurtfeest niet uitbetaald. 

 

10 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Stroelputstraat en Bezembinderstraat 

Veldegem op 25 augustus 2019 - beslissing 

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

buurtfeest Stroelputstraat en Bezembinderstraat te Veldegem op 25 augustus 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. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Huur en onderhoud anti-vuilmatten - Periode 07/2019-09/2019 - 

Goedkeuring verlenging gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de verlenging van de opdracht "Huur en onderhoud anti-

vuilmatten" voor de periode juli t.e.m. september te gunnen aan Dekeukelaere nv. 

 

12 Financiën – Staat van onwaarden ‘Belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen’ – Aanslagjaar 2018 – generatie 1 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

belasting op de leegstaande gebouwen en woningen – aanslagjaar 2018 - vast voor een 

bedrag van 4.200,00 EUR. 

 

13 Financiën – Staat van onwaarden ‘Belasting op de private verblijfsgelegenheden die 

niet tot hoofdverblijf dienen’ – Aanslagjaar 2018 – generatie 2 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

belasting op de private verblijfsgelegenheden die niet tot hoofdverblijf dienen – 

aanslagjaar 2018 - vast voor een bedrag van 500,00 EUR. 

 

14 Financiën – Staat van onwaarden ‘Gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde 

bouwgronden of kavels’ – Aanslagjaar 2018 – generatie 1 - beslissing 



 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden of kavels – aanslagjaar 

2018 – generatie 1 - vast voor een bedrag van 375,00 EUR. 

 

15 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Kerkstraat 9, 8210 Zedelgem, 

gekad. Zedelgem Afdeling 2 Loppem, sectie B nr. 0265s3 - kennisgeving 

 Er werd een bodemattest afgeleverd voor de Kerkstraat 9, 8210 Zedelgem. 

 

16 Ondernemersloket - Aanvraag van de heer Noël Hollez, met maatschappelijke zetel 

Aartrijksestraat 84 te 8211 Aartrijke, voor een vergunning voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder – beslissing  

  

 

17 Openbare Werken – Verkaveling aan de Doornlaan 3, 8210 Zedelgem – Afleveren 

verkoopbaarheidsattest - beslissing 

  

 

18 Openbare werken – Verkaveling van gronden aan  de zijweg Noordstraat  – 

Definitieve oplevering en vrijgave borg – beslissing 

  

 

19. Personeel- Aanpassing arbeidstijdregeling werkliedenpersoneel- kennisgave 

  

 

21 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

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. 

 

 


