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1 Evenementen – Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het 

Halloween te Aartrijke op 31 oktober 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van de organisatie van Halloween beslist het college van burgemeester 

en schepenen over onderstaande verkeersmaatregelen op 31 oktober 2019 

Parkeerverbod 

Op de parking van Jonkhove  van 12u00 tot en met 23u45 

In het Hendrik Baekelandlaan tussen Aartrijksestraat en Elverdinge van 15u00 tot en met 

23u45 

Verbod alle verkeer 

H. Baeklandlaan tussen Aartrijksestraat en Elverdinge van 16u00 tot en met 23u45 

 

2 Evenementen – Organisatie van Halloween Aartrijke op 31 oktober 2019 door 

Gezinsbond Aartrijke – beslissing 

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

Aartrijke op 31 oktober 20198. Het college vraagt om op alle communicatie het logo en de 

samenwerking met Gemeente Zedelgem te vermelden. Het college van burgemeester en 

schepenen stemt in met het gebruik van elektriciteit van de sporthal van Jonkhove, de 

polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum van Jonkhove en van het jeugdhuis 

Jonkhove. Het bosje naast Jonkhove kan als ‘spookbos’ worden gebruikt. Het college van 

burgemeester en schepenen vraagt aan de organisator om de gebouwen en terreinen als 

een goede huisvader te behandelen, conform het zaalreglement en algemene 

evenementenvoorwaarden. Hierbij wordt extra aandacht gevraagd voor het opruimen 

van zwerfvuil en het leggen van de  beschermmatten op de sportvloer.  Er wordt een 

subsidie toegekend van 3.750 EUR. De subsidie zal uitbetaald conform het 

subsidiereglement voor grote socio-culturele evenementen van bovenlokaal belang. 

 

3 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: gezinsbond 

Aartrijke, voor de aankondiging van Halloween Aartrijke op 31 oktober 2019 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

4 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: harmonie Kunst 

na Arbeid, voor de aankondiging van het nieuwjaarsconcert op 12 januari 2020 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 1 oktober 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

5 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Jovan, voor de 

aankondiging van een rommelbeurs op 17 november 2019 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

6 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: show The 

Spotlights op 20, 21 en 22 december 2019 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

7 Facilitair beheer - Nieuwbouw sociaal huis - Definitieve overname en vrijgave van 

het saldo van de borgtocht - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de definitieve overname 

van het project nieuwbouw sociaal huis. Het saldo van de door de aannemer gestelde 

borgtocht mag eveneens vrijgegeven worden.  

 

8 Financiën - CREAT Aankoopcentrale - Beheer en optimalisatie van technische 

installaties: HVAC, elektriciteit en sanitair + Zwembadwaterbehandeling - Verlenging 

raamovereenkomsten - Goedkeuring - beslissing 

 Het college stelt voor om de verlenging van de opdracht "Beheer en optimalisatie van 

technische installaties: HVAC, elektriciteit en sanitair + Zwembadwaterbehandeling - 

raamovereenkomsten" van CREAT Aankoopcentrale met uitvoering door Cofely Services 

nv goed te keuren. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop herbruikbare bekers - Goedkeuring ontwerpdossier subsidies bij 

OVAM - beslissing 

 Het college gaat principieel akkoord met de aankoop van herbruikbare bekers en het 

indienen van een ontwerpdossier subsidies bij OVAM. 

 

10 Juridische zaken - Project de Varens - Schattingsverslag - beslissing 

 Het college neemt kennis van het schattingsverslag en neemt dit mee in de verdere 

besprekingen. 

 

11 Juridische zaken - Project Sint Maarten - Financiële regeling - beslissing  

 Het college neemt kennis van de stand van zaken in het dossier Sint Maarten en het 

overzicht van de reeds gemaakte kosten die door de vzw en door de gemeente gemaakt 

werden. De uitgaven van de vzw en de gemeente dienen getotaliseerd, waarna de 

verrekening volgens  de verdeelsleutel 60/40 (gemeente/school) moet gebeuren 

(verdeelsleutel volgens verhouding gebruik door de beide partijen).  

Het college beslist om Meester Tom De Gendt aan te stellen om een juridisch 

onderbouwde overeenkomst op te stellen ivm de kosten die in dit project tussen vzw 

Campus Sint Maarten en de gemeente dienen te worden verdeeld en gedragen. 

Het college beslist om het deel van het perceel eigendom van de school Sint Maarten, 

waarop het gebouw zal worden gebouwd te verwerven en daarna in opstal aan de vzw 

Bouw over te dragen.  Dit deel moet worden opgemeten en geschat.  De heer Rik Pollet, 

landmeter en schatter wordt in het kader van de samenwerkingsovereenkomst voor 

kleine schattingen onder regie.  Welke canon zal worden aangerekend moet nog 

besproken worden. 

 

12 Juridische zaken - Project Site Sint Maarten - Verwerving parochiaal centrum 

Loppem - Aanstellen dienst vastgoedtransacties - beslissing 



 

 Het college stelt dienst vastgoedtransacties aan om een ontwerpakte op te maken tot 

verwerving van het parochiaal centrum in Loppem. 

 

13 Milieu – aanvraag pop - up bar ter hoogte GlaZ voor de periode februari – maart 2020  

- beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating om een pop-up uit te 

baten op het terrein gelegen naast het GlaZ. 

 

14 Mobiliteit - Verkeerscommissie 9 september 2019 - Diverse ter kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie op 9 september 2019 

 

15 Openbare werken – antwoord op schriftelijke vraag in verband met de kosten voor 

openbare verlichting in de vorige legislatuur – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de antwoordnota op de schriftelijke vraag 

 

16 Openbare werken – verkaveling Bvba Vastgoed  Actief in de Prof. Nelisstraat 14 – 

definitieve oplevering en vrijgave borg – beslissing 

 het college beslist om de verkaveling in de prof. Nelisstraat 14 op te leveren en de borg 

vrij te geven 

 

17 Personeel-  Sectorale onderhandelingen tweede pensioenpijler en maaltijdcheques- 

stand van zaken- kennisgave 

 Het college neemt kennis van het schrijven van VVSG ivm de sectorale onderhandelingen. 

 

18 Secretariaat - Kerkfabrieken - algemeen toezicht  

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Elooi Zedelgem van 23 februari 2019.  Er zijn 

geen opmerkingen 

 

19 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt 

 

20 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

21 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


