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1 Algemeen directeur - Meerjarenplan 2020-2025 - Voorontwerp van strategische nota 

- beslissing. 

 Het college beslist tot het voorontwerp van strategische nota 

 

2 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 

 Het college beslist dat 23 burgers van ambtswege van het bevolkingsregister van de 

gemeente Zedelgem worden afgevoerd. 

 

3 Cultuur - Organisatie cultuurdagen voor scholen - beslissing 

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

cultuurdagen voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar van de Zedelgemse scholen 

op 22 en 24 oktober 2019.  

 

4 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Corneliuscomité, p.a. de 

heer Stefaan Beernaert, Bosserijstraat 11, 8210 Zedelgem, voor de locatie site 

Vantomme hoek Koning Albertstraat/Kloosterstraat 8210 Zedelgem , op 13, 14, en 15 

september 2019 – beslissing 

 Er wordt een afwijking van de geluidsnormen toegestaan voor een evenement op de 

locatie Site Vantomme, hoek Koning Albertstraat / Kloosterstraat op 13, 14 en 15 

september 2019. 

 

5 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Harmonie Kunst na arbeid, 

p.a. de heer Stefaan Pysson, Boswegel 7, 8210 Veldegem, voor de locatie Turnzaal De 

Stapsteen + bar buiten voor de turnzaal , K. Astridstraat 2, 8210 Veldegem, op 8 

oktober 2019 - beslissing 

 Er wordt een afwijking van de geluidsnormen toegestaan voor een evenement op de 

locatie Turnzaal Stapsteen, K. Astridstraat 2 op 8 oktober 2019. 

 

6 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Harmonie Kunst na arbeid, 

p.a. de heer Stefaan Pysson, Boswegel 7, 8210 Veldegem, voor de locatie turnzaal 

school Stapsteen, K. Astridstraat 2, 8210 Veldegem, op 13 en 14 september 2019 - 

beslissing 

 Er wordt een afwijking van de geluidsnormen toegestaan voor een evenement op de 

locatie Turnzaal Stapsteen, K. Astridstraat 2 op 13 en 14 september 2019. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 27 augustus 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Evenementen – Organisatie van Kermisdinsdag Veldegem op 8 oktober 2019 door 

Harmonie Kunst na Arbeid  en aanvraag subsidie voor kindermarkt door 

Gezinsbond– beslissing 

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

evenement “Kermisdinsdag Veldegem” op 8 oktober 2019 door Harmonie Kunst na 

Arbeid. De voorgestelde programmatie en de aangevraagde deelactiviteiten worden 

goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het toekennen 

van een toelage van maximum 372,00 EUR voor de kindermarkt. De toelage wordt 

uitbetaald na de activiteit, na voorlegging van bewijsstukken die de toelage 

verantwoorden. 

 

8 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: harmonie Kunst 

na Arbeid, voor de aankondiging van Kermisdinsdag Veldegem op 8 oktober 2019 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies voor het plaatsen van de borden. 

 

9 Evenementen – Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 

de Grote kermis te Veldegem van 1 oktober 2019 tot en met 10 oktober 2019 - 

beslissing 

 Naar aanleiding van de oktoberkermis in Veldegem beslist het college over onderstaande 

maatregelen 

Parkeerverbod 

Van dinsdag 2 oktober 2018 om 16u00 tot woensdag 3 oktober 2018 om 08u00 zal het 

verboden zijn te parkeren in de Koningin Astridstraat 23 -27 

Van dinsdag 1 oktober 2019 om 17u00 tot donderdag 10 oktober 2019 om 07u30 zal het 

verboden zijn te parkeren op de Markt te Veldegem 

Op zondag 6 oktober 2019 zal er parkeerverbod zijn van 10u00 tot 18u00 in de Koningin 

Astridstraat tussen de Rembertstraat en de Lokaalstraat. 

Op dinsdag 8 oktober 2019 is er een parkeerverbod van 09u00 tot 23u00 in de Koningin 

Astridstraat tussen de Rembertstraat en de Halfuurdreef. In de Lokaalstraat tussen de 

Koningin Astridstraat en de N. Fonteynestraat. 

Er zal ook parkeerverbod zijn in de Steenovenstraat (uitgezonderd op de parkeerstroken) 

en in de Halfuurdreef tussen de Steenovenstraat en de Koningin Astridstraat (omleiding)    

Verbod alle verkeer 

Op dinsdag 8 oktober 2019  is er een verbod voor alle verkeer van 09u00 tot 23u00 in: 

- De Koningin Astridstraat tussen de Rembertstraat en de Halfuurdreef. 

- Lokaalstraat tussen de Koningin Astridstraat en de N. Fonteynestraat. 

 

10 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Jeugdhuis ‘t Kalf, p/a 

Robbe Vanpoucke, Bosdreef 6, 8210 Zedelgem voor de locatie Bosdreef 6, 8210 

Zedelgem op 14 september 2019 - beslissing 

 Er wordt een afwijking van de geluidsnormen toegestaan voor een evenement op de 

locatie 't Kalf, Bosdreef 6, 8210 Veldegem op 14 september 2019. 

 

11 Evenementen - Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, vzw Aartrijke Leeft, p.a. de 

heer Bjorn Garmyn, Ossebilkstraat 26, 8211 Zedelgem, voor de locatie cultureel 

centrum Jonkhove, Aartrijksestraat 9, 8211 Zedelgem, op 21 september 2019 - 

beslissing 

 Er wordt een afwijking van de geluidsnormen toegestaan voor een evenement op de 

locatie Jonkhove op 21 september 2019. 

 



 

12 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, vzw Jeugdhuis 

Jonkhove/Twen, p.a. Yoni Decock, Hendrik Baekelandtlaan 43, 8211 Zedelgem, voor 

de locatie jeugdhuis Jonkhove Twen, Aartrijksestraat 9 op 21 september 2019 - 

beslissing 

 Er wordt een afwijking van de geluidsnormen toegestaan voor een evenement op de 

locatie Jeugdhuis Jonkhove Twen op 21 september 2019. 

 

13 Facilitair beheer - renovatie laagspanningsinstallaties Groene Meersen - 

appartement en cafetaria - hinder voor de concessionaris - extra compensatie - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de concessionaris van de Groene 

Meersen een extra compensatie te geven naar aanleiding van de extra hinder die hij 

ondervond door de werken aan de laagspanningsinstallatie in de Groene Meersen. 

 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Huur en onderhoud anti-vuilmatten - Periode 10/2019 t.e.m. 09/2023 - 

Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Huur en onderhoud anti-vuilmatten - Periode 

10/2019 t.e.m. 09/2023" te gunnen aan Dekeukelaere nv. 

 

15 Juridische zaken - Opmaak schattingsverslagen verschillende gemeentelijke 

gebouwen - Aanstellen schatter - beslissing  

 Het college beslist een schatter aan te stellen en een prijsoffertebevraging te doen bij 

lokale immokantoren om in het kader van de opmaak van het bestuurs- en beleidsplan 

van de huidige legislatuur de waarde van een aantal gemeentelijke gebouwen of gronden 

te kennen en  in een later stadium over te kunnen gaan tot verkoop. 

 

16 Milieu – Subsidies zwaluwen 2019 – beslissing 

 Het college beslist dat de uitbetaling van de subsidies voor nestgelegenheid van 

zwaluwen wordt goedgekeurd, conform de lijst. 

 

17 Mobiliteit – Realisatie van een zachte doorsteek van de Schoolstraat naar de oude 

trambedding in Aartrijke- beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld naar een zitting die valt na 13 september 2019 

 

18 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Heraanleg voetpaden en opritten - Aartrijksestraat en Koningin 

Astridstraat - Goedkeuring voorlopige oplevering deelopdracht Aartrijksestraat - 

beslissing 

  

 

19 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – plaatsen zebrapadverlichting in de Rijselsestraat - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

  

 

20 Openbare Werken – verkoopbaarheidsattest voor omgevingsvergunning 

OMV_2018128385 in  parklaan 5 te Zedelgem – beslissing 

  

 



 

21 Openbare werken – voorstel overdracht van openbare verlichting in IMEWO - 

bespreking 

  

 

22 Personeel- Vorming algemeen directeur: opleiding bedrijfseconomie voor niet-

economen - beslissing 

  

 

23 Ruimte - Aanvraag voor een premie inzake inbraakbeveiliging - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de premie. 

 

24 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

25 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

26 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


