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1 Algemeen directeur - Aanpassingen voorontwerp van strategische nota - 

goedkeuring 

 Het College keurt het bijgestuurd voorontwerp van strategische nota 2020-2025 goed. 

 

2 Deeltijds Kunstonderwijs - Delen slagwerkinstrumenten met Harmonie Kunst na 

Arbeid - Projectvoorstel - bespreking en standpuntbepaling 

 Het College geeft een fiat voor het bespreken van de mogelijkheid om 

slagwerkinstrumenten te delen met de harmonie Kunst na Arbeid. 

 

3 Deeltijds Kunstonderwijs - Opstart woordkunst in de deelgemeente Loppem - 

Projectvoorstel - bespreking en standpuntbepaling 

 Het College van Burgemeester en Schepenen bespreekt het projectvoorstel inzake 

opstart woordkunst in deelgemeente Loppem onder het Deeltijds Kunstonderwijs en 

neemt als standpunten in dat alle toneelkringen dienen bevraagd in groot-Zedelgem. 

 

4 Deeltijds KunstOnderwijs - Stand van zaken inschrijvingen academiejaar 2019 - 2020 

- kennisname 

 Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de stand van zaken van 

inschrijvingen aan Deeltijds Kunstonderwijs  voor het academiejaar 2019-2020. 

 

5 Evenementen – Mobiliteit -  Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

mountainbiketoer van de Vrije Cyclo’s op 21 december 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van de Kerst VTT beslist het college over onderstaande maatregelen 

Parkeerverbod in de Bosdreef op 21 december 2019 van 7u30 tot en met 16u30 

Verbod alle verkeer muv fietsers in de Cassierswegel op 21 december 2019 van 7u30 tot 

en met 16u30 

 

6 Evenementen – Organisatie van Benefiet Heart for people tvv warmste week op 20 

tot 22 december 2019 – beslissing 

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

evenement “Heart for people” op 20 tot 22 december 2019. Het college van burgemeester 

en schepenen gaat akkoord om Benefiet Heart for people op 20 tot 22 december 2019 

i.k.v. De Warmste week t.v.v. de Mug Heli te erkennen als goed doel. Bijgevolg kunnen de 

organisatoren kosteloos beroep doen op de materialen van de gemeentelijke 

uitleendienst. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 5 november 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Heart for people, 

voor de aankondiging van de Warmste Week op 20, 21 en 22 december 2019 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

8 Milieu – Ondernemersloket – Vraag van het ondernemerscentrum West- Vlaanderen 

om 100 EUR te schenken aan de prijzenpot voor het KI:SS project ter ondersteuning 

van de plaatselijke handelaars - beslissing  

 Het college beslist om de schenking van 4 gemeentelijke cadeaubonnen van elk 25 EUR 

goed te keuren, voor de prijzenpot van de KI:SS actie “Ik koop lokaal bij een winkelier van 

hier”. 

 

9 Milieu – Ondernemersloket – Vraag van Ondernemend Veldegem voor het 

organiseren van een ondernemerscafé met een gastspreker in de raadzaal van het 

gemeentehuis – beslissing 

 Het college beslist om de ondersteuning door het gratis ter beschikking stellen van de 

zaal, het schenken van drank , het (mee)financieren van de spreker voor het 

ondernemerscafé georganiseerd door Ondernemend Veldegem in november 2019, niet 

goed te keuren. Het versturen van de uitnodigingen via de Economische Kaart wordt wel 

goedgekeurd, mits alle ondernemers in de gemeente toegang krijgen.  

 

10 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de januarikermis te 

Aartrijke van 14 tot en met 27 januari 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van de januari kermis in Aartrijke gelieve volgende signalisatie te 

voorzien 

Parkeerverbod van dinsdag 14 januari 2020 om 16.00 uur tot maandag 27 januari 2020 om 

12.00 uur zal het verboden zijn te parkeren: 

- op het marktplein, gelegen Brugsestraat naast de kerk, tussen de Brugsestraat en de H. 

Verrieststraat-L. Devischstraat 

Verbod voor alle verkeer van woensdag 15 januari 2020 om 00.00 uur tot maandag 27 

januari 2020 om 12.00 uur op het marktplein, gelegen Brugsestraat naast de kerk, tussen 

de Brugsestraat en de H. Verrieststraat-L. Devischstraat 

Het eenrichtingsverkeer in de L. Devischstraat wordt opgegeven van woensdag 15 januari 

2020 om 00.00 uur tot maandag 27 januari 2020 om 12.00 uur. 

Blauwe zone 

De parkeerplaatsen ter hoogte van de Brugsestraat 4-8 worden ingericht als blauwe zone 

van van 14 januari 2020 tot en met 27 januari 2020. 

 

11 Openbare werken – Aanpak van het individueel te optimaliseren buitengebied - 

princiepsbeslissing 

 Het college gaat principieel akkoord met de methode van aanpak van het collectief te 

optimaliseren buitengebied waarbij de IBA’s (individuele systemen behandeling 

afvalwater) worden voorzien door de rioolbeheerder en een billijkheidsvergoeding wordt 

gevraagd aan de eigenaar gelijk aan de gemiddelde aansluitingskost van een woning op 

een gemeentelijke riolering hetgeen gemiddeld neerkomt op een bedrag van 1760 EURO. 

 

12 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

13 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 



 

 

14 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

15 Cultuur - Annulering concert Steiger op 9 november 2019 - beslissing 

 Het college beslist om het concert van Steiger op 9 november 2019 te annuleren wegens 

tegenvallende verkoopcijfers. 

 

16 Vloethemveld - Cross of Recognition - Letland 

 Het college beslist om schriftelijke felicitaties over te maken aan betrokkene alsook om 

een schrijven te richten aan de ambassade waarin de visie van het bestuur op  

Vloethemveld geëxpliciteerd wordt. Aan de ambassade wordt gevraagd om de brief over 

te maken aan de president alsook wordt een kopie van dit schrijven bezorgd aan 

betrokkene. 

 

 


