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1 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Café Sint-Elooi, p.a. de 

heer Gilles Cools, Veldbloemstraat 13, 8210 Zedelgem, voor de locatie Dorp 11, 8210 

Zedelgem, van 23 augustus 2019 tot 26 augustus 2019 - beslissing 

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de locatie Dorp 11, 8210 

Zedelgem tijdens het kermisweekend op 23, 24, 25 en 26 augustus 2019. 

 

2 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, TC Zedelgem, p.a. 

mevrouw Greta David, Elzenhoek 8, 8210 Zedelgem, voor de locatie Stadionlaan 48, 

8210 Zedelgem, op 28 september 2019 - beslissing 

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de locatie Groene Meersen, 

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem op 28 september 2019. 

 

3 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de batjes te 

Zedelgem op 9, 10 en 11 augustus 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van de batjes 2019 beslist het college over de volgende maatregelen: 

PARKEERVERBOD: 

Van zondag 4 augustus om 20u00 tot dinsdag 13 augustus 2019 om 12u00 zal het 

verboden zijn te parkeren: 

- P.A. Vynckeplein, 6 rijen van de 10 rechtse parkeerplaaten voor de plaatsing van de 

botsauto’s (standpunt Gemeentehuis). 

Van dinsdag 6 augustus om 16u00 tot dinsdag 13 augustus 2019 om 12u00 zal het 

verboden zijn te parkeren: 

- op de parking op het P. A Vynckeplein  

Van donderdag 8 augustus om 16u00 tot maandag 12 augustus 2018 om 18u00 zal het 

verboden zijn te parkeren: 

- op het Schoolplein rechtse deel van de parking 

Naar aanleiding van de wielerwedstrijd op vrijdag 9 augustus 2019 van 13u00 tot en met 

21u00 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de Groenestraat vanaf het kruispunt met de Loppemsestraat-Snellegemsestraat tot 

aan het kruispunt met de Berkenhagestraat 

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

met de Jos Vereeckestraat 

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

met de Burg. J. Lievensstraat 

- in de Burg. J. Lievensstraat vanaf het kruispunt met de Berkenhagestraat tot aan het 

kruispunt met de St.-Laurentiusstraat  

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 2 juli 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

- in de St-Laurentiusstraat vanaf het kruispunt met de Burg. J. Lievensstraat tot aan het 

kruispunt met de Kronestraat-Faliestraat 

- in de Kronestraat vanaf het kruispunt met de St-Laurentiusstraat-Faliestraat tot aan het 

kruispunt met de Diksmuidse Heirweg (met uitzondering van de parkeerstroken) 

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

met de Snellegemsestraat 

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

kruispunt met de Loppemsestraat-Groenestraat 

Van zaterdag 10 augustus om 13u00 tot zondag 11 augustus 2019 om 02u00 en op zondag 

11 augustus van 13u00 uur tot 23u30 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de Snellegemsestraat vanaf het kruispunt met de Vier Eikenstraat tot aan het 

kruispunt met de Groenestraat-Loppemsestraat 

- in de St.-Laurentiusstraat vanaf het kruispunt met de Snellegemsestraat tot aan het 

kruispunt met de Faliestraat-Kronestraat 

- op het Kerkplein vanaf het kruispunt met de St.-Laurentiusstraat tot aan het kruispunt 

met het Leenhof 

- in het Leenhof (muv 4 parkeerplaatsen voor artiesten) 

- in de Loppemsestraat vanaf het kruispunt met de Loppemsestraat-Snellegemsestraat 

tot aan het kruispunt met de Fazantenlaan 

- in de Groenestraat vanaf het kruispunt met de Loppemsestraat-Snellegemsestraat tot 

aan het kruispunt met de J. Vereeckestraat 

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

met de Dr. Adriaensstraat 

- in de B.J. Lievensstraat vanaf het kruispunt met de Berkenhagestraat tot aan het 

kruispunt met de St.-Laurentiusstraat (uitgezonderd parkeervakken) 

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

kruispunt met de J. Vereeckestraat 

- in de Jos Vereeckestraat 

- op het Schoolplein 

Van woensdag 7 augustus om 13u00 tot dinsdag 13 augustus 2019 om 02u00 zullen vier 

parkeerplaatsen op het schoolplein voorbehouden worden voor politievoertuigen: 

- 4 plaatsen aan linkerkant naast politiegebouw 

Dit wordt aangegeven met de verkeersborden E9a met onderbord ‘politievoertuigen’ 

EENRICHTINGSVERKEER 

Naar aanleiding van de wielerwedstrijd op vrijdag 9 augustus 2019 van 16u00 tot en met 

21u00 wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in volgende straten: 

- in de Groenestraat tussen de Snellegemsestraat en de Jos Vereeckestraat met gesloten 

rijrichting vanaf de Jos Vereeckestraat  

- in de Berkenhagestraat tussen de Groenestraat en de Burg. J. Lievensstraat, met 

gesloten richting vanaf de Burg. J. Lievensstraat 

- in de Burg. J. Lievensstraat tussen de Berkenhagestraat en de St.-Laurentiusstraat, met 

gesloten richting vanaf de St.-Laurentiusstraat 

- in de St-Laurentiusstraat tussen de Burg. J. Lievensstraat en de Kronestraat, met 

gesloten richting vanaf de Kronestraat 

- in de Kronestraat tussen de St-Laurentiusstraat en de Diksmuidse Heirweg, met 

gesloten richting vanaf de Diksmuidse Heirweg 

- in de Diksmuidse Heirweg tussen de Kronestraat en de Snellegemsestraat, met gesloten 

richting vanaf de Snellegemsestraat 

- in de Snellegemsestraat tussen de Diksmuidse Heirweg en de Groenestraat, met 

gesloten richting vanaf de Groenestraat 

VERBOD ALLE VERKEER 



 

Van vrijdag 9 augustus om 16u00 tot zaterdag 10 augustus 2019 om 21u00 zal alle verkeer 

verboden zijn: 

- op het P.A. Vynckeplein 

Dit verbod wordt aangeduid met de borden C3 

Van zaterdag 10 augustus om 13u00  tot zondag 11 augustus 2018 om 02.00 uur en op 

zondag 12 augustus van 13.00 uur tot 24.00 uur zal alle verkeer verboden zijn: 

- in de Snellegemsestraat tussen de Kezelbergstraat en de Groenestraat-Loppemsestraat 

- in de St.-Laurentiusstraat tussen de Snellegemsestraat en de B.J. Lievensstraat 

- op het Kerkplein tussen de St.-Laurentiusstraat en het Leenhof 

- in het Leenhof 

- in de Loppemsestraat tussen de Loppemsestraat-Snellegemsestraat en de Fazantenlaan 

- op het P.A. Vynckeplein 

- in de Groenestraat tussen de Loppemsestraat-Snellegemsestraat en de 

Berkenhagestraat 

- in de Berkenhagestraat tussen de Groenestraat tot en de Dr. Adriaensstraat 

- op het Schoolplein 

Van zaterdag 10 augustus om 13u00 tot en met zondag 23u30 zal alle verkeer verboden 

zijn: 

- in de Groenestraat tussen de Berkenhagestraat en de Jos Vereeckestraat 

 

4. Evenementen – Organisatie van Kermis Loppem van 23 t.e.m. 26 augustus 2019 – 

beslissing 

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

Loppem 23 t.e.m. 26 augustus 2019. Het voorgestelde programma en de aangevraagde 

deelactiviteiten worden goedgekeurd. De activiteiten door groep 8210/ING op woensdag 

21/08/2019 en donderdag 22/08/2019 worden in een afzonderlijk dossier behandeld. De 

basistoelage voor kermissen van 750 EUR en een extra subsidie van 750 EUR zal 

uitbetaald worden aan Feestcomité Loppem na de activiteiten indien voldaan wordt aan 

alle voorwaarden van het subsidiereglement. De vraag van Feestcomité Loppem om de 

subsidie voor het vuurwerk te mogen gebruiken voor straatacts tijdens de avondmarkt 

wordt goedgekeurd. De toelage van maximum 1.500 EUR zal uitbetaald worden aan 

Feestcomité Loppem na het plaatsvinden van het evenement en na voorlegging van de 

factuur (binnen de maand na de kermis). 

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

op 23 augustus 2019 om 19 uur in een niet-gemeentelijke locatie, namelijk de Pastorie 

van Loppem. De vraag van Groep 8210 (ING) voor erkenning van het goed doel wordt 

goedgekeurd. 

 

5. Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Loppem 

kermis van 20 augustus tot en met 27 augustus 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van Loppem kermis beslist het college over volgende aspecten: 

Parkeerverbod: 

Van dinsdag 20 augustus om 16.00u tot dinsdag 27 augustus 2019 om 12.00u zal het 

verboden zijn te parkeren: 

- op het dorpsplein en aanpalend straatdeel, gelegen Dorp 

Van donderdag 22 augustus om 08.00u tot maandag 26 augustus 2019 om 24.00u zal het 

verboden zijn te parkeren: 

- op het pleintje voor het oud gemeentehuis, gelegen Dorp 

Op zaterdag 24 augustus 2019 van 16.00u tot zondag 25 augustus 2019 om 23.00u zal het 

verboden zijn te parkeren: 

- in de Stationsstraat 



 

- in de Guido Gezellelaan 

- in de Rijselsestraat vanaf het kruispunt met de Stationsstraat-Steenbrugsestraat tot aan 

het kruispunt met de Molendreef 

Op zondag 25 augustus 2019 van 05.00u tot 23.00u zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de Steenbrugsestraat vanaf het kruispunt met de Stationsstraat-Rijselsestraat tot 

voorbij het kruispunt met de A. Van Caloenstraat 

- in de Kattestraat 

- in de Maricolenstraat 

- in de Kerkstraat 

- in de Kapellestraat 

- in de St. Martinusstraat 

- in de Warandestraat 

- in de Schaakstraat 

- in de Albert van Caloenstraat 

-in de L. Van Ockerhoutstraat 

- in de Ieperweg (muv parkeervakken) 

- in de Beukenweg 

- in Hazelare 

Artikel 2. - Verbod voor alle verkeer: 

Van dinsdag 20 augustus om 18.00u tot dinsdag 27 augustus 2019 om 12.00u zal alle 

verkeer verboden zijn: 

- op het dorpsplein en aanpalend straatdeel, gelegen Dorp 

Van donderdag 22 augustus om 08.00u tot maandag 26 augustus 2019 om 24.00u zal alle 

verkeer verboden zijn: 

- op het pleintje voor het oud gemeentehuis, gelegen Dorp 

  

Op zaterdag 24 augustus 2019 van 15.00u tot zondag 25 augustus 2019 om 23.00u zal alle 

verkeer verboden zijn : 

- in de Stationsstraat 

Op zondag 25 augustus 2019 van 05.00u tot 23.00u zal alle verkeer verboden zijn: 

- in de Kattestraat (Deze zal ter hoogte van de spoorweg worden afgesloten door een 

pitagone met de nodige markeringen en knipperlichten).  

- in de Steenbrugsestraat vanaf het kruispunt met de Stationsstraat-Rijselsestraat tot 

voorbij het kruispunt met de Albert van Caloenstraat 

- in de Maricolenstraat 

- in de Kerkstraat 

- in de Kapellestraat 

- in de St. Martinusstraat 

- in de Warandestraat 

- in de Schaakstraat 

- in de Rijselsestraat vanaf het kruispunt met de Stationsstraat-Steenbrugsestraat tot aan 

het kruispunt met de Molendreef 

- in de Beukenweg 

Op zondag 25 augustus 2019 van 05.00u tot 23.00u zal alle verkeer, uitgezonderd 

plaatselijk verkeer, verboden zijn: 

- in de Ieperweg, het éénrichtingsverkeer ter hoogte van het kruispunt met de 

Maricolenstraat zal worden opgeheven. 

 



 

6. Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: feestcomité 

Loppem, voor de aankondiging van de kermisactiviteiten in Loppem op 23 en 24 

augustus 2019 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies voor het plaatsen van evenementenborden 

 

7 Evenementen – Organisatie van een wielerwedstrijd voor Junioren door Velosport 

Veldegem op 21 juli 2019 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Velosport Veldegem de 

wielerwedstrijd voor junioren op  21 juli 2019 kan organiseren. 

 

8 Evenementen – Sport - Organisatie van een wielerwedstrijd voor junioren door 

Velosport Veldegem op 27 juli 2019 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Velosport Veldegem de 

wielerwedstrijd voor junioren op  27 juli 2019 kan organiseren. 

 

9 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 

wielerwedstrijden in Veldegem op 21 juli 2019 en 27 juli 2019 van 13u00 tot en met 

18u30 - beslissing 

 Het college beslist het volgende naar aanleiding van 2 wielerwedstrijden in Veldegem: 

Parkeerverbod: 

Op 21/07/19 en op 27/07/2019  van 10u30 tot en met 18u30 zal het verboden zijn te 

parkeren: 

-In de Steenovenstraat op de parking van de begraafplaats – 6 borden 

Op 21/07/19 en op 27/07/2019  van 13u30 tot en met 18u30 zal het verboden zijn te 

parkeren: 

- In de Steenovenstraat – 6 borden 

- In de Stroelputstraat – 10 borden 

- In de Veldegemsestraat, vanaf de Koning Albertstraat tot aan de Hutstraat – 24 borden 

- In de Hutstraat – 10 borden 

- In de Boldersdreef – 6 

- In de Halfuurdreef tussen de Boldersdreef en Sint-Corneliusstraat - 4 

- In de Koningin Astridstraat, vanaf de Halfuurdreef tot aan de Bosdreef (uitgezonderd de 

parkeerstroken) – 4 borden 

- In de Bosdreef – 10 borden 

- In de Bergenstraat tussen de Bosdreef en de Halfuurdreef – 6 borden 

- In de Halfuurdreef tussen de Bergenstraat en de Steenovenstraat – 6 borden 

Artikel 2.- Eenrichtingsverkeer: 

Op 21/07/19 en op 27/07/2019  van 13u30 tot en met 18u30 wordt eenrichtingsverkeer 

ingesteld in de volgende straten: 

- In de Steenovenstraat met gesloten richting vanaf de Rembertstraat 

- In de Stroelputstraat met gesloten rijrichting vanuit de Koning Albertstraat 

- In de Veldegemsestraat tussen de Koning Albertstraat en de Hutsstraat/Spoorwegstraat 

met gesloten rijrichting vanaf de Hutstraat/Spoorwegstraat 

- In de Hutstraat met gesloten rijrichting vanuit de Kloosterstraat 

- In de Kloosterstraat tussen de Hutstraat en de Boldersdreef met gesloten rijrichting 

vanuit de Koningin Astridsstraat 

- In de Boldersdreef met gesloten rijrichting vanuit de Halfuurdreef 

- In de Halfuurdreef met gesloten rijrichting vanuit de Koningin Astridstraat 

- In de Koningin Astridstraat tussen de Halfuurdreef en de Bosdreef met gesloten 

rijrichting vanaf richting Ruddervoorde. 



 

- In de Bosdreef met gesloten rijrichting vanaf de Bergenstraat 

- In de Bergenstraat met gesloten rijrichting vanaf de Rembertstraat 

- In de Halfuurdreef met gesloten rijrichting vanaf de Koningin Astridstraat 

Het verkeer moet de rijrichting van de koers volgen. 

 

10 Evenementen – Sport - Organisatie van een loopwedstrijd “Dwars door Aartrijke” op 

29 september 2019 door Team Fincioen – West-Vlaamse Alliantie (WVA) – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat WVA de loopwedstrijd “Dwars 

door Aartrijke" op 29 september kan organiseren. 

 

11 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

loopwedstrijd ‘Dwars door Aartrijke’ op 29  september 2019 

 Het college beslist over onderstaande maatregelen naar aanleiding van de loopwedstrijd 

van Dwars door Aartrijke 

PARKEERVERBOD IN VOLGENDE STRATEN: 

- Minnezangerstraat 

- Steenstraat (met uitzondering van de parkeervakken) 

- Prof. Nelisstraat 

- Engelstraat (met uitzondering van de parkeervakken) 

- Schoolstraat 

- Aartrijksestraat: vanaf kruispunt met de Minnezangerstraat tot aan het kruispunt met de 

Brugsestraat 

- A Mervillestraat: Vanaf kruispunt met de Schoolstraat tot aan het kruispunt met de 

Engelstraat 

- H. Verrieststraat 

- Brugsestraat: vanaf het kruispunt met de Aartrijksestraat tot aan het kruispunt met 

Elverdinge (incl parkeervakken) 

- Marktplein 

VERBOD VOOR ALLE VERKEER 

Op zondag 29 september 2019 van 12u00 tot 17u30 zal alle verkeer verboden zijn in: 

- Engelstraat  

- Brugsestraat: vanaf kruispunt met de Engelstraat tot aan het kruispunt met A. 

Mervilliestraat 

- Steenstraat: vanaf het kruispunt met de Brugsestraat tot aan het kruispunt met de 

Minnezangerstraat 

- Minnezangerstraat  

- Aartrijksestraat: vanaf kruispunt met de Brugsestraat tot de H. Baekelandlaan 

- Marktplein 

- L. Devischstraat 

- Schoolstraat 

- A. Mervillestraat: vanaf het kruispunt met de Schoolstraat tot aan het kruispunt met de 

Engelstraat 

- Prof. Nelisstraat 

 

12 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Joseph Berquinstraat Zedelgem op 7 september 

2019 - beslissing 

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

buurtfeest Joseph Berquinstraat te Zedelgem op 7 september 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. 

 

13 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Kattestraat Loppem op 17 augustus 2019 - 

beslissing 

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

buurtfeest Kattestraat te Loppem op 17 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. 

 

14 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Kraaiennest Zedelgem op 1 september 2019 - 

beslissing 

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

buurtfeest Kraaiennest te Zedelgem op 1 september 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. 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Behandeling uitgaande post van gemeente en OCMW Zedelgem - Periode 

09/2019 - 08/2022 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen 

firma's - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

"Behandeling uitgaande post van gemeente en OCMW Zedelgem - Periodes 09/2019 - 

08/2022" goed te keuren. 

 

16 Juridische zaken - Vonnis politierechtbank te Brugge d.d. 3 juni 2019 - Schadedossier 

- kennisname 

 Het college neemt kennis van het vonnis van de politierechtbank te Brugge d.d. 3 juni 

2019 waarbij de vordering lastens de gemeente van schade door val op een glad wegdek 

door ijzel aan de achterzijde van het gemeentehuis, ongegrond wordt verklaard. 

 

17 Juridische zaken - Vraag Sint - Rembertgroep en Basisschool de Stapsteen - 

kennisname 

 Het College neemt kennis van de vragen. 

 

18 milieu - Uitbetaling subsidie Operatie Proper 

 De vereniging Lions vzw ontvangt voor hun deelname aan Operatie Proper een beloning 

van de Mooimakers. de gemeente zorgt voor de overhandiging van deze beloning. 

 

19 Personeel- Aanpassing arbeidstijdregeling werkliedenpersoneel- kennisgave 

 Het college stelt het punt uit. 

 

20 Personeel- Aanwerving deskundige milieu- afsluiten lijst kandidaten - beslissing 

 Het College beslist tot het afsluiten van de lijst met kandidaten. 

 

21 Personeel- Personeelsformatie- Aanpassing - beslissing 

 Het College beslist tot de aanpassing van de personeelsformatie 

 

22 Secretariaat - Algemeen toezicht - kerkfabrieken 



 

 Het college neemt kennis van de lijst met besluiten van 4 juni 2019 van de kerkfabriek 

Sint-Andreas. 

 

23 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

24 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

25 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


