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1 Communicatie - Plechtigheid Herdenking Wapenstilstand 11 november 2019 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de plechtigheid n.a.v. de 

Herdenking Wapenstilstand op 11 november 2019 te organiseren in Zedelgem dorp met 

een programma dat een optocht, eucharistieviering, plechtigheid en bloemenhulde 

inhoudt aan het graf der Britse gesneuvelden en aan het Belgische oorlogsmonument en 

het aanbieden van een receptie in LDC De Braambeier, gevolgd door een 11-

novembermaaltijd. 

 

2 Communicatie - Zedelgem Magazine, editie november 2019 - Kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de input van Zedelgem 

Magazine, editie november 

2019. Deze editie bevat de 2-maandelijkse katern met het aanbod van de dienstencentra. 

 

3 Evenementen – Organisatie van Pietfuif op 30 november 2019 door Chiro Zedelgem 

Dorp in Wilgen- en Biezenmeers  – beslissing 

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

evenement ”Pietfuif” op 30 november 2019 door Chiro Zedelgem dorp. Alle afspraken uit 

het voorbereidende overleg moeten gevolgd worden. Indien de afspraken niet nageleefd 

worden, dan zullen de nodige maatregelen genomen worden. 

 

4 Evenementen – Organisatie van De Warmste fuif op 7 december 2019 in Wilgen- en 

Biezenmeers – beslissing 

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

evenement “De Warmste fuif” op 7 december 2019 in Wilgenmeers. De gang van de 

bibliotheek mag gebruikt worden als toegangsweg. Het college van burgemeester en 

schepenen keurt goed dat het evenement “De Warmste fuif” in aanmerking komt voor 

ondersteuning via het reglement goede doelen. De organisator plaatst de gemeentelijke 

banners op het evenement en krijgt de zaal en materiaal kosteloos ter beschikking, op 

voorwaarde dat de nodige bewijsstukken worden ingediend. 

 

5 Evenementen – Organisatie van Nieuwjaarsreceptie op 26 januari 2020 door 

Buurtcomité Kaatje Vandecasteelestraat – beslissing 

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

evenement Nieuwjaarsreceptie op 26 januari 2020 door Buurtcomité Kaatje 

Vandecasteelestraat. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 22 oktober 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

nieuwjaarsreceptie in de Kaatje Vandecasteelestraat op zondag 26 januari 2020 - 

beslissing 

 Het college beslist over een parkeer- en verkeersverbod op 29 januari 2020 in de Kaatje 

Vandecasteelestraat tussen 10u00 en 21u00 

 

7 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: batjescomité 

Zedelgem, voor de aankondiging van de winterbatjes op 20 december 2019 - 

beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop zaagbeschermingskledij - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning – beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop zaagbeschermingskledij" te gunnen aan 

Vermeersch-Deconinck nv. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Migratie van LoGISMAP naar ArcGIS Server - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Migratie van LoGISMAP naar ArcGIS Server" te 

gunnen aan Cevi nv. 

 

10 Financiën - Verkoop lot sparrenhout uit gemeentelijk domein Merkemveld - 

beslissing 

 Het college beslist om de verkoop van een lot sparrenhout uit gemeentelijk domein 

Merkemveld aan Van Bruwaene-Kindt bvba niet goed te keuren en mee te nemen in de 

openbare verkoop. 

 

11 Juridische zaken - Bevoegdheidsverdeling project Site Sint Maarten - beslissing  

 Het college keurt de bevoegdheidsverdeling project Site Sint Maarten goed en stelt 

schepen Ellen Goes als bestuurlijke trekker en interne en externe vertegenwoordiger aan 

van het project. 

 

12 Juridische zaken - Verstoring van de openbare orde op de herdenking oud strijders in 

Veldegem op 8 oktober 2019 - Onderzoek - beslissing  

 Het college stelt vast dat volgens het gevoerde onderzoek van de archiefdienst de 

vermelde persoon niet werd opgenomen op het oorlogsmonument omdat hij geen 

soldaat of verzetsstrijder was die op het moment van zijn overlijden in Veldegem woonde. 

Daarnaast stelt het college dat de heer Jef Bogaert op een andere manier zijn verzoeken 

dient te richten aan het bestuur en de juiste procedures hiervoor moet volgen.  Dit kan 

niet meer gebeuren door het verstoren van plechtigheden.  Het verstoren van 

plechtigheden kan conform het algemeen politiereglement worden gesanctioneerd. 

 

13 Milieu – Ondernemersloket – Vraag van de WVI om logistieke steun bij het 

organiseren van ontbijtvergaderingen op 3 bedrijventerreinen voor het oprichten 

van bedrijventerreinenverenigingen - beslissing 

 Het college beslist om mee te werken aan ontbijtvergaderingen op 3 bedrijventerreinen, 

voor de oprichting van één bedrijventerreinenverenigingen per bedrijventerrein. 

 



 

14 Mobiliteit – Aanvraag van bvba Marcotrans tot het bekomen van een vergunning 

uitzonderlijk transport tot 30 september 2020 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen geeft een vergunning aan de firma Transports 

Capelle voor uitzonderlijk transport op het grondgebied Aartrijke langs het traject 

Zeeweg Zuid, Zeeweg Noord, Dwarsstraat en Noordstraat tot en met 30 september 2020. 

 

15 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken - Heraanleg 

Cassierswegel en kruispunt met Berkenhagenstraat - Goedkeuring voorlopige 

oplevering - beslissing 

 Het college keurt de voorlopige oplevering van de werken "heraanleg Cassierswegel en 

kruispunt Berkenhagenstraat" goed 

 

16 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Asfaltverharding Hoogveld - Goedkeuring aanvangsdatum - beslissing 

 Het college keurt de startdatum voor het  de opdracht "asfaltverharding Hoogveld " goed 

 

17 Preventie - Verslag bespreking natraject welzijnsbevraging - kennisname 

 Het college neemt kennis van het verslag betreffende het natraject van de 

welzijnsbevraging. 

 

18 Sport - Herlocalisatie hondenclub Hond en Gezel - beslissing 

 Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven 

van hondenclub Hond en Gezel. Het college kan op korte termijn geen gemeentelijk 

terrein en accommodatie ter beschikking stellen van de club.  

Artikel 2.- Er wordt opdracht gegeven aan de diensten om werk te maken van een nieuw 

ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ganse site kinderboerderij.  

 

19 Sport - Herlocalisatie modelluchtvaartclub de Golden Wings - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

20 Sport - Huursubsidies voor sportclubs - dienstjaar 2019 - goedkeuring 

 Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen engageert zich om deze 

legislatuur steeds het totale huurbedrag aan de sportclubs terug te betalen. 

Artikel 2.- De lijst huursubsidies aan sportverenigingen voor het dienstjaar 2019 wordt 

goedgekeurd voor een totaal bedrag van 35.905,50 EUR. 

 

21 Sport - Impulssubsidies voor sportclubs - dienstjaar 2019 

 Het college keurt de lijst met impulssubsidies aan sportverenigingen voor het dienstjaar 

2019 goed voor een totaal bedrag van 18.800 EUR. 

 

22 Sport - Subsidie voor doorgang van tochten - dienstjaar 2019 - goedkeuring 

 Het college keurt de verdeling van de subsidies aan sportverenigingen voor de 

organisatie van tochten voor het dienstjaar 2019 goed voor een totaal bedrag van 2.315 

EUR. 

 

23 Sport - Subsidie voor kadervormingsactiviteiten - dienstjaar 2019 - goedkeuring 

 Het college keurt de verdeling van de subsidies voor het volgen van 

kadervormingsactiviteiten voor het dienstjaar 2019 goed voor een totaal bedrag van 

66,67 EUR. 

 



 

24 Sport - Werkingssubsidies voor sportclubs - dienstjaar 2019 - goedkeuring 

 Het college keurt de lijst werkingssubsidies aan sportclubs voor het dienstjaar 2019 goed 

voor een totaal bedrag van 28.225 EUR.  

 

25 Stedenband met het Zuiden - Project wereldburgerschap - Vraag tot 

intergemeentelijke samenwerking van de gemeente Oostkamp - bespreking. 

 Het college neemt kennis van het project en staat hier niet negatief tegenover. Er wordt 

meer achtergrondinformatie gevraagd. 

 

26 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

27 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

28 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


