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1 Burgerzaken - Doorgifte van persoonsgegevens aan de Gezinsbond - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat persoonsgegevens niet 

langer worden doorgegeven aan de Gezinsbond, in het kader van de privacywetgeving. 

 

2 Communicatie - Zedelgem Magazine, september 2019 - Kennisgeving 

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

Magazine, editie september 2019. 

 

3 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

Corneliuskermis te Veldegem op 13, 14 en 15 september 2019 - beslissing. 

 Naar aanleiding van de Corneliusfeesten beslist het college over de onderstaande 

verkeersmaatregelen: 

PARKEERVERBOD IN VOLGENDE STRATEN: 

Van donderdag 5 september 2019 om 12u00 tot en met 15 september 2019 om 22u00. 

- voor site Vanthomme, Koning Albertstraat 4-6 

Van dinsdag 10 september 2019 om 16u00 tot dinsdag 17 september 2019 om 12u00 zal 

het verboden zijn te parkeren: 

- op de Markt te Veldegem (oud gedeelte) 

Van zaterdag 14 september 2019 om 15u00 tot zondag 15 september 2019 om 22u00 zal 

het verboden zijn te parkeren: 

- op de Markt te Veldegem (nieuw gedeelte) 

Van donderdag 12 september 2019 om 17u00 tot en met 16 september 2019 om 1u00 zal 

het verboden zijn te parkeren: 

- op het pleintje aan de pastorie naast de kerk van Veldegem, gelegen Koning Albertstraat 

Op zondag 15 september 2019 van 05u00 tot 21u00 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de Koning Albertstraat tussen het kruispunt met de Veldegemsestraat en het 

kruispunt met de Rembertstraat 

- in Karel Vereeckestraat 

- in de Kaatje Vandecasteelestraat 

- in het Steenveld 

- Stroelputstraat 

- Boudewijn Hapkensstraat (vanaf Koning Albertstraat tot aan de Langenhoekstraat) 

- in de Koningin Astridstraat tussen het kruispunt met de Rembertstraat en Halfuurdreef 

- in de Kloosterstraat tussen het kruispunt met de Koning Albertstraat en het kruispunt 

met de Sint-Corneliusstraat (inclusief parkeervakken) 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 30 juli 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

- in de Muscarstraat (inclusief parkeervakken). 

- in de Rembertstraat tussen het kruispunt met de Koning Albertstraat en het kruispunt 

met de Steenovenstraat 

- in de Lokaalstraat tussen het kruispunt met de Koningin Astridstraat en het kruispunt 

met de N. Fonteynestraat 

- in de Mariastraat 

- in de Halfuurdreef tussen het kruispunt met de Steenovenstraat en de Koningin 

Astridstraat langs 1 zijde van de rijbaan 

- in de Stroelputstraat tussen het kruispunt met de Rembertstraat en het kruispunt met 

de Koning Albertstraat  

Van vrijdag 13 september 2019 om 13u00 tot en met zondag 15 september 2019 om 22u00 

zal het verboden te parkeren zijn in: 

- 5 parkeerplaatsen voor de turnzaal van de Steen in de Koningin Astridstraat  

Op zondag 15 september 2019 van 5u00 tot en met 20u00 zal het verboden zijn om te 

parkeren met uitzondering van artiesten in: 

- parking in de Muscarstraat 

VERBOD VOOR ALLE VERKEER: 

Op zondag 15 september 2019 van 6u00 uur tot 20u00 zal alle verkeer verboden zijn: 

- in de Rembertstraat tussen het kruispunt met de Steenovenstraat en het kruispunt met 

de Koningin Astridstraat. 

- in de Koning Albertstraat tussen het kruispunt met de Veldegemsestraat en het 

kruispunt met de Rembertstraat 

- in de Koningin Astridstraat tussen het kruispunt met de Rembertstraat en de 

Halfuurdreef 

- in de Karel Vereeckestraat 

- in de Kaatje Vandecasteelestraat 

- in het Steenveld 

- in de Lokaalstraat tussen het kruispunt met de Koningin Astridstraat en het kruispunt 

met de N. Fonteynestraat 

- in de Kloosterstraat tussen het kruispunt met de Koning Albertstraat en de St. 

Corneliusstraat 

- in de Mariastraat 

Op zaterdag 14 september 2019 van 18u00 tot en met zondag 15 september 2019 om 

20u00 zal het verkeer verboden zijn: 

- in de Kloosterstraat vanaf de Koning Albertstraat tot aan de Muscarstraat. 

EENRICHTINGSVERKEER 

Op zondag 15 september 2019 van 6u00 tot en met 20u00 geldt éénrichtingsverkeer in de 

Leegveldstraat met als rijrichting Lepemolenstraat en de Bosserijstraat met als rijrichting 

Koningin Astridstraat 

 

4 Evenementen – Mobiliteit: Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

Corneliusrun te Veldegem op 21 september 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van de Corneliusrun en een foodtruckfestival beslist het college over 

onderstaande verkeersmaatregelen: 

Parkeerverbod: 

Van 20 september 2019 om 9u00 tot en met 22 september 2019 om 23u45 geldt een 

verkeerverbod: 

-Pastorieplein (volledig) 

Op 21 september 2019 van 16u00 tot en met 23u00 is het verboden te parkeren: 



 

-In de Koningin Astridstraat vanaf de Rembertstraat tot aan de Bosdreef (inclusief 

parkeervakken). 

- In de Muscarstraat tussen de kerk en de N. Fonteynestraat 

- In de N. Fonteynestraat tussen de Muscarstraat en de Lokaalstraat 

- In de Lokaalstraat 

- In de Sint-Corneliusstraat tussen de Lokaalstraat en de Halfuurdreef 

- In de Halfuurdreef tussen de Ruddervoordsestraat en de Koningin Astridstraat (muv 

parkeervakken) 

- In Hoogveld 

- In de Bosdreef 

- In de Acaciastraat tussen de Ingang sporthal en de Koningin Astridstraat 

Verbod voor alle verkeer: 

Op 21 september 2019 van 16u00 tot en met 23u00 wordt er een verbod voor alle verkeer 

ingesteld in de volgende straten: 

-  in de Koningin Astridstraat vanaf het kruispunt met de Rembertstraat tot aan het 

kruispunt met de Bosdreef. 

- in de Halfuurdreef vanaf het kruispunt met de Koningin Astridstraat tot aan het 

kruispunt met de Ruddervoordsestraat.  

- in de Lokaalstraat vanaf het kruispunt met de Koningin Astridstraat tot aan het 

kruispunt met de Sint-Corneliusstraat. 

- in de N. Fonteynestraat vanaf het kruispunt met de Lokaalstraat tot aan het kruispunt 

met de Muscarstraat 

- In de Muscarstraat 

- In de Sint-Corneliusstraat tussen de Lokaalstraat en de Halfuurdreef 

- In de Bosdreef vanaf de Chiro tot aan de Koningin Astridstraat 

- In de Acaciastraat vanaf de sporthal tot aan de Koningin Astridstraat. 

- In Hoogveld 

 

5 Evenementen – Organisatie van Corneliusfeesten van 13 t.e.m. 15 september 2019 in 

Veldegem – beslissing 

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

Corneliusfeesten van 13 t.e.m. 15 september 2019. De voorgestelde programmatie en de 

aangevraagde deelactiviteiten worden goedgekeurd. De basistoelage voor kermissen van 

750,00 EUR en een extra subsidie van 750,00 EUR zal uitbetaald worden aan het 

Corneliuscomité na de activiteiten indien voldaan wordt aan alle voorwaarden van het 

subsidiereglement. De vraag om de subsidie voor het vuurwerk te mogen gebruiken voor 

Krakkerock wordt goedgekeurd. De toelage van maximum 1.500,00 EUR zal uitbetaald 

worden aan het Corneliuscomité na het plaatsvinden van het evenement 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 13 september 2019 om 19u00 

in “Het Lokaal” in Veldegem. 

 

6 Evenementen – Sport - Organisatie van de Corneliusrun + foodtruckfestival van 20 

tot 22 september 2019  door basketbalclub Dienstenaanhuis Lions Zedelgem i.s.m. 

Velosport Veldegem– beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Dienstenaanhuis Lions Zedelgem 

in samenwerking met Velosport Veldegem de Corneliusrun met foodtruckfestival kan 

organiseren van 20 tot 22 september 2019.  

 



 

7 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

septemberkermis “Aartrijke Leeft” te Aartrijke van 20 tot en met 22 september 2019 

– beslissing. 

 Naar aanleiding van de 21ste editie van Aartrijke Leeft beslist het college over 

onderstaande verkeersmaatregelen: 

Parkeerverbod: 

Van dinsdag 17 september 2019 om 16u00 tot woensdag 25 september 2019 om 12u00 zal 

het verboden zijn te parkeren: 

- op het marktplein, gelegen Brugsestraat naast de kerk 

Van woensdag 18 september 2019 om 16u30 tot maandag 23 september 2019 om 12u00 

zal het verboden zijn te parkeren: 

- op de parking Jonkhove, volledige rechter kant 

Van vrijdag 20 september 2019 om 14u00 tot zondag 22 september 2019 om 22u00 zal het 

verboden zijn te parkeren: 

- op de parking Jonkhove, linker kant 

Van vrijdag 20 september 2019 vanaf 19u00 tot zondag 22 september 2019 om 20u00 zal 

het verboden zijn te parkeren: 

- in de Aartrijksestraat vanaf het kruispunt met de H. Baekelandlaan tot aan het kruispunt 

met de Brugsestraat-Eernegemsestraat 

- in de Brugsestraat vanaf het kruispunt met de Aartrijksestraat-Eernegemsestraat tot aan 

het kruispunt met de Schoolstraat-Ossebilkstraat 

- in de Eernegemsestraat vanaf het kruispunt met de Steenstraat-Engelstraat tot aan het 

kruispunt met de Aartrijksestraat-Brugsestraat 

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

- in de P. Nelisstraat 

- in de Engelstraat vanaf het kruispunt met de Eernegemsestraat tot aan het kruispunt 

met de H. Verrieststraat 

- in de A. Mervilliestraat vanaf het kruispunt met de L. Devischstraat tot aan het kruispunt 

met de Brugsestraat 

- in de H. Baekelandlaan vanaf het kruispunt met de Aartrijksestraat tot aan het kruispunt 

met Elverdinge 

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

H. Baekelandlaan (uitgezonderd parking A-mode) 

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

- in de Brugse Heirweg vanaf het kruispunt met de Noordstraat tot aan het kruispunt met 

de P. Nelisstraat 

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

kruispunt met de Steenstraat 

- in de Steenstraat vanaf het kruispunt met de Minnezangerstraat tot aan het kruispunt 

met de Eernegemsestraat (uitgezonderd op de parkeerstroken) 

Op zondag 22 september 2019 vanaf 5u00 tot 20u00 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de A. Mervilliestraat vanaf het kruispunt met de L. Devischstraat tot aan de Wilgen 

Verbod voor alle verkeer: 

Van dinsdag 17 september 2019 om 16u00 tot woensdag 25 september 2019 om 12u00 zal 

alle verkeer verboden zijn: 

- op het marktplein, gelegen Brugsestraat naast de kerk, tussen het kruispunt met de 

Brugsestraat en het kruispunt met de H. Verrieststraat-L. Devischstraat 

Vanaf vrijdag 20 september 2019 om 14u00 tot en met zondag 22 september 2019 om 

20.00 uur zal alle verkeer verboden zijn: 

- op de parking Jonkhove (muv organisatie en personeel) 



 

Vanaf vrijdag 20 september 2019 om 19u00 tot en met zondag 22 september 2019 om 

20.00 uur zal alle verkeer verboden zijn: 

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

- in de Eernegemsestraat vanaf de Aartrijksestraat tot aan de Steenstraat. 

- in de Aartrijksestraat vanaf het kruispunt met de Brugsestraat tot aan de H. 

Baekenlandlaan. 

- in de L. Devischstraat 

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

Op zaterdag 21 september 2019 van 12u00 tot zondag 22 september om 20u00 is alle 

verkeer verboden: 

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

Op zondag 22 september 2019 vanaf 05u00 tot 20u00 zal alle verkeer verboden zijn: 

- in de A. Mervillestraat vanaf het kruispunt met de Schoolstraat tot het kruispunt met de 

parking De Wilgen 

- in de Schoolstraat vanaf het kruispunt met de A. Mervilliestraat tot aan het kruispunt 

met de Prof. Nelisstraat 

- in Elverdinge vanaf de parking A-mode tot aan de Brugsestraat. 

Opheffen eenrichtingsverkeer: 

In de L. Devischstraat wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven vanaf dinsdag 17 

september 2019 om 16u00 uur tot woensdag 25 september 2019 om 12u00. 

 

8 Evenementen – Organisatie van  21e Aartrijke Leeft Septemberkermis van 20 t.e.m. 

23 september 2019 in Aartrijke  – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van 21e Aartrijke 

Leeft Septemberkermis van 20 t.e.m. 23 september 2019. De voorgestelde programmatie 

en de aangevraagde deelactiviteiten worden goedgekeurd. Artikel 2.- De basistoelage 

voor kermissen van 750,00 EUR en een extra subsidie van 750,00 EUR zal uitbetaald 

worden aan vzw Aartrijke leeft na de activiteiten indien voldaan wordt aan alle 

voorwaarden van het subsidiereglement. De vraag om de subsidie voor het vuurwerk te 

mogen gebruiken voor een vuur- en lichtshow wordt goedgekeurd. De toelage van 

maximum 1.500,00 EUR zal uitbetaald worden aan vzw Aartrijke leeft na het plaatsvinden 

van het evenement 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 

vrijdag 20 september 2019 om 19u30 in de Foyer van Jonkhove. 

 

9 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

Strapdag in de St. Elooistraat op 20 september 2019 - beslissing. 

 Naar aanleiding van de strapdag in de week van de mobiliteit beslist het college over het 

volgende: 

Parkeerverbod 

op 20 september 2019 van 08.00u tot 16.00u. in de St. Elooistraat in het gedeelte tussen 

de Nijverheidstraat en de Stijn Streuvelsstraat langs beide zijden van de rijbaan 

Verbod alle verkeer 

op 20 september 2019 van 08.00u tot 16.00u alle verkeer verboden zijn in de St. 

Elooistraat in het gedeelte tussen de Nijverheidstraat en de Stijn Streuvelsstraat  

 

10 Evenementen - Onthaal - Speelstraat Sint-Elooistraat Zedelgem op 20 september 

2019 - beslissing 

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

speelstraat Sint-Elooistraat te Zedelgem op 20 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,...). 

 

11 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Hendrik Baekelandlaan Aartrijke op 1 

september 2019 - beslissing 

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

buurtfeest Hendrik Baekelandlaan te Aartrijke 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. 

 

12 Facilitair beheer - Relighting Strooien Hane - gunning van de opdracht - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht relighting Strooien Hane 

aan Fluvius,  voor het totale bedrag van 66.327,60 euro, BTW inclusief. 

 

13 Facilitair beheer - Renovatie voetbalveldverlichting SV Loppem, FC Veldegem en VV 

Aartrijke - gunning van de opdracht - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gunt de renovatie van de veldverlichting bij 

de voetbalterreinen van SV Loppem, VV Aartrijke en FC Veldegem (omschakeling naar led-

verlichting) aan de firma Armamast uit Dendermonde. 

 

14 Juridische zaken - Realisatie parking De Lane - Stand van zaken - beslissing 

 Het college beslist om de betrokken eigenaars te contacteren en in dialoog te gaan 

omtrent de onteigening van grond. 

 

15 Juridische zaken - Verkenningsgesprek provincie West-Vlaanderen - Samenwerking - 

Nota met input gemeente Zedelgem - beslissing. 

 Het college stelt de nota vast betreffende de verschillende voorstellen waarbij 

samenwerking en ondersteuning van de provincie voor de gemeente een meerwaarde 

kunnen zijn.  

 

16 Kinderzorg - Buitenschoolse kinderopvang Aartrijke - Vraag ouderraad De Fonkel - 

Bespreking en standpuntbepaling. 

 Het College zal de BKO om gemotiveerde reden niet uitbreiden. 

 

17 Milieu –  Aanvragen subsidie kleine landschapselementen – beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor KLE van de 

11aanvragen waarvan er 9 volledig zijn en voldoen aan alle voorwaarden. Twee 

aanvragen voldoen niet en worden geweigerd.  

 

18 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers 

die volledig is en voldoet aan de voorwaarden. 

 

19 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Remi Claeysstraat +29, 8210 

Zedelgem, gekad. Zedelgem Afdeling 1 Zedelgem, sectie D nr. 0733m - kennisgeving 

 Er werd een bodemattest afgeleverd voor de Remi Claeysstraat +29, 8210 Zedelgem. 

 

20 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Remi Claeysstraat 31, 8210 

Zedelgem, gekad. Zedelgem Afdeling 1 Zedelgem, sectie D nr. 0733b - kennisgeving 

 Er werd een bodemattest afgeleverd voor de Remi Claeysstraat 31, 8210 Zedelgem. 



 

 

21 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Schaakstraat 1-7, 8210 Zedelgem, 

gekad. Zedelgem Afdeling 2 Loppem, sectie B nr. 0219w5 - kennisgeving 

 Er werd een bodemattest afgeleverd voor de Schaakstraat 1-7, 8210 Zedelgem. 

 

22 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Torhoutsesteenweg +40, 8210 

Zedelgem, gekad. Zedelgem Afdeling 2 Loppem, sectie E nr. 0578n - kennisgeving 

 Er werd een bodemattest afgeleverd voor de Torhoutsesteenweg +40, 8210 Zedelgem. 

 

23 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Open monumentendag 

Vloethemveld op 8 september 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van de open monumentendag op zondag 8 september 2019 beslist het 

college over de onderstaande aanpassingen. 

Parkeerverbod 

- In de Diksmuidse heirweg tussen de Brugse heirweg en de Kronestraat, langs beide 

zijden van de weg 

- In Vloethemveld gelegen naast de Diksmuidse Heirweg 1 richting Vloethemveld langs 

beide zijden van de weg 

Verbod voor alle verkeer 

-In Vloethemveld vanaf het kruispunt van Vloethemveld met de Diksmuidse Heirweg ter 

hoogte van het speelbos tot aan Vloethemveld huisnummer 19 

Verbod alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer 

- In Vloethemveld  op het kruispunt met de Diksmuidse heirweg ter hoogte van de 

Diksmuidse Heirweg 1  

Snelheidsbeperking 

-In de Diksmuidse Heirweg vanaf de Zabekkestraat tot aan de Kronestraat in beide 

richtingen - 30 km/u 

-In de Brugse Heirweg vanaf de Populierendreef tot aan de Zabekkestraat met als 

rijrichting Zedelgem - 50 km/u 

 

24 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Vernieuwen OV in kader van eco-design in Aartrijke Oliemolenstraat- 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college keurt de vernieuwing van de verlichting in de zijpaden van de Oliemolenstraat 

te Aartrijke goed in kader van Eco-design 

 

25 Openbare werken – Verkaveling BVBA Vastgoed Actief aan de Aartrijkse straat 31-33 

te Aartrijke - definitieve oplevering en vrijgave borg – beslissing 

 Het college beslist om de verkaveling op naam van BVBA Vastgoed Actief in 

Aartrijksestraat 31 - 33 op te leveren en de gestelde borg voor de werken vrij te geven. 

 

26 Openbare werken – Verkaveling in de Acaciastraat 33 te Veldegem– definitieve 

oplevering en vrijgave borg – beslissing 

 Het college beslist om de verkaveling in de acaciastraat 33 te veldegem op te leveren en 

de gestelde borg vrij te geven. 

 

27 Personeel - Sportdienst - Invullen tijdelijke vacatures redder en administratief 

medewerker/lesgever sport - Advies. 

 Het College geeft positief advies om beide kandidaten voltijds te aanvaarden in niveau C 

Dit voor de vervanging van de tijdelijke functie van administratief medewerker/lesgever 



 

sport en voor het invullen van de tijdelijke voltijdse vacature van redder. En dit vanaf 1 

september.  

 

28 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

29 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

30 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


