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1 Archief - Toegankelijkheid bevolkingsregisters - beslissing 

 Het college beslist dat aan de aanvrager, conform de wet, de nodige persoonsgegevens 

verstrekt worden. 

 

2 Burgerzaken - zitdagen belastingen 2020 - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de zitdagen van de 

belastingen: 19 mei en 4 juni 2020 in dienstencentrum de Braambeier. 

 

3 Cultuur - Concept gemeenschapsvormend initiatief Aartrijke - beslissing 

 Het college keurt het concept van het gemeenschapsvormend initiatief in Aartrijke goed. 

 

4 Cultuur - verslag Raad van Bestuur Ginter van 13 januari 2020 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur van Ginter van 13 

januari 2020. 

 

5 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – Jeugdhuis ’t Kalf, voor 

de locatie Bosdreef 6 8210 Zedelgem op 15 februari 2020 –  beslissing 

 Het college keurt een niet ingedeelde muziekactiviteit goed voor jeugdhuis ' t Kalf op 15 

februari 2020 

 

6 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – Jeugdhuis ’t Kalf, voor 

de locatie Bosdreef 6 8210 Zedelgem op 6 maart 2020 –  beslissing 

 Het college keurt een niet ingedeelde muziekactiviteit goed voor jeugdhuis ' t Kalf op 6 

maart 2020 

 

7 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – Jeugdhuis ’t Kalf, voor 

de locatie Bosdreef 6 8210 Zedelgem op 27 maart 2020 –  beslissing 

 Het college keurt een niet ingedeelde muziekactiviteit goed voor  jeugdhuis ' t kalf op 27 

maart 2020. 

 

8 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de carnaval 

kermis te Veldegem van 10 maart 2020 tot en met 18 maart 2020 - beslissing 

 Het college beslist dat naar aanleiding van de carnaval kermis te Veldegem van 10 maart 

2020 van 17u00 tot en met 18 maart 2020 om 8u00 het verboden zal zijn te parkeren: 

- op de markt 

- Koningin Astridstraat 27-31 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 4 februari 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

9 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 

de carnavalstoet te Veldegem op zondag 15 maart 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van de carnavalstoet beslist het college over het volgende: 

Op zondag 15 maart 2020 van 12u00 tot 18u30 en op maandag 16 maart 2020 van 06u00 

tot 12u00 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de Kon. Albertstraat vanaf het kruispunt met de Torhoutsesteenweg tot aan het 

kruispunt met de Rembertstraat, 

- in de Rembertstraat vanaf het kruispunt met de Kon. Albertstraat tot aan het kruispunt 

met de Steenovenstraat 

- in de Stroelputstraat vanaf het kruispunt met de Bezembinderstraat tot aan het 

kruispunt met de Kon. Albertstraat, 

- in de Bezembinderstraat, 

- in de Steenovenstraat, 

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

kruispunt met de Steenovenstraat, 

- in de Kon. Astridstraat vanaf het kruispunt met de Halfuurdreef tot aan het kruispunt 

met de Rembertstraat. 

Op zondag 15 maart 2020 van 12u00 tot 18u30 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de Sint-Corneliusstraat beide zijden van de weg. 

Op zondag 15 maart 2020 vanaf 12u00 tot 18u30 zal het verkeer, met uitzondering van de 

carnavalwagens, verboden zijn in de volgende straten: 

- in de Kon. Albertstraat tussen de Torhoutsesteenweg en de Rembertstraat, 

- in de Kon. Astridstraat tussen de Halfuurdreef en de Rembertstraat, 

- in de Halfuurdreef tussen de K. Astridstraat en de Steenovenstraat, 

- in de Steenovenstraat, 

- in de Rembertstraat tussen de K. Albertstraat en de Steenovenstraat, 

- in de Bezembinderstraat, 

- in de Stroelputstraat tussen de Bezembinderstraat en de Kon. Albertstraat 

 

10 Evenementen – Organisatie van Carnaval Veldegem op 15 maart 2020 door Orde van 

de Stropers – beslissing 

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

Veldegem op 15 maart 2020 door Orde van de Stropers.  Het college voorziet een subsidie 

voor de organisatie van het Carnaval In Veldegem voor zover voldaan werd aan alle 

voorwaarden conform de geldende reglementen.  Na de optocht wordt een receptie 

aangeboden in het gemeentehuis van Veldegem.  

 

11 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Orde van de 

Stropers, voor de aankondiging van de carnavalstoet op 15 maart 2020 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop stookolie voor gemeente en OCMW Zedelgem - Periode 03/2020 

t.e.m. 02/2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen 

firma's - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's 

voor de opdracht "Aankoop stookolie voor gemeente en OCMW Zedelgem - Periode 

03/2020 t.e.m. 02/2024" goed te keuren. 

 



 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop uitleenmateriaal technische dienst - Goedkeuring 

lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

"Aankoop uitleenmateriaal technische dienst" goed te keuren. 

 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Inrichting onthaalgebouw Vloethemveld - Ontwerp en realisatie - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

"Inrichting onthaalgebouw Vloethemveld - Ontwerp en realisatie" goed te keuren. 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Opmaak gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan - Aanstelling ontwerper - 

Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Opmaak gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan" te 

gunnen aan Antea Belgium nv. 

 

16 Juridische zaken - Bedrijventerrein Zangersbos - Samenwerkingsovereenkomst WVI 

- Correctie afrekening - beslissing  

 Het college gaat akkoord met de wijziging in de afrekening binnen het 

samenwerkingsproject met de WVI voor de realisatie van het bedrijventerrein Zangersbos 

te Aartrijke.  

 

17 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Uitvoeren bodemonderzoek en opmaken sloopopvolgingsplan - 

Periode 2020-2023 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de Group Van Vooren goed voor het uitvoeren van 

bodemonderzoeken en opmaak van sloopopvolgingsplannen voor de periode 2020 - 

20223 

 

18 Openbare Werken – Vernieuwing van voetpaden Groenestraat en Groene Meersen - 

kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag van de coördinatievergadering d.d. 28.01.2020  

 

19 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Laurentius - 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-Laurentius van 18 december 2019.  Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

20 Secretariaat - Preventie – Elektrische installaties bevoegdheidsverklaring BA5 – 

beslissing 

 Het college keurt de bevoegdheidsverklaring BA5 van de medewerker opgenomen in het 

besluit goed. 

 

21 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

22 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 



 

23 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


