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1 Archief - Toegankelijkheid bevolkingsregisters - beslissing 

 Het college beslist dat toestemming verleend wordt voor inzage bevolkingsregister 

periode 1900-1960 

 

2 Cultuur - Toerisme - Bewegwijzering 3 wandellussen - beslissing 

 Het college beslist dat uniforme bewegwijzering geplaatst wordt op de wandellussen 

Krakkepad, Heirwegpad en Klytepad.  

 

3 Cultuur – Viering 100 jaar priorij Bethanië in 2021 – Kennisgeving en beslissing 

 Het college neemt kennis van de evenementen uit het programma van de viering van 100 

jaar Priorij Bethanië in 2021, waarbij een samenwerking met de gemeente is 

vooropgesteld en beslist negatief inzake de vraag naar een receptie georganiseerd door 

de gemeente op de familiedag van 15 augustus 2021. 

 

4 Evenementen – Organisatie van een wielerwedstrijd voor U17 en dames jeugd op 12 

april 2020 – beslissing 

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

wielerwedstrijd voor U17 en dames jeugd op zondag 12 april 2020 volgens de 

voorwaarden m.b.t. tot o.a. inzet hulpdiensten, seingevers, etc. van het KB van 28 juni 

2019.  

Er worden subsidies aan Velosport Veldegem toegekend voor het inrichten van de 

volgende wielerwedstrijden:  

- U17 op zondag 12 april 2020 

- Dames jeugd op zondag 12 april 2020 

De toelating wordt verleend om gebruik te maken van een geluidsinstallatie die voldoet 

aan de milieuwetgeving ter hoogte van de aankomst. De technische dienst stelt voor de 

wielerwedstrijden de nodige nadars ter beschikking van wielerclub.  

 

5 Evenementen – Organisatie van het evenement “Feestweekend” op 24 en 25 april 

2020 door Chiro Veldegem – beslissing 

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

evenement “Feestweekend” op 24 en 25 april 2020 door Chiro Veldegem. Dit evenement 

kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden en de 

richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd worden. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 3 maart 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Evenementen – 1meiprijs Wouter Dewilde - Organisatie van een wielerwedstrijd voor 

U23 en elites zonder contract op 1 mei 2020 – beslissing 

 De toelating wordt gegeven aan Velosport Veldegem om op vrijdag 1 mei 2020  een 

wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften te organiseren volgens de 

voorwaarden m.b.t. tot o.a. inzet hulpdiensten, seingevers, etc. van het KB van 28 juni 

2019. 

Er wordt een subsidie aan Velosport Veldegem toegekend voor het inrichten van de 

volgende wielerwedstrijd: 

Elites zonder contract en U23 op vrijdag 1 mei 2020 

De toelating wordt verleend om gebruik te maken van een geluidsinstallatie die voldoet 

aan de milieuwetgeving ter hoogte van de aankomst. De technische dienst stelt voor de 

wielerwedstrijden de nodige nadars ter beschikking van wielerclub. 

 

7 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – Chirojongens De 

Kobbe, voor de locatie Chirolokalen Veldegem, Bosdreef 4, 8210 Zedelgem op 24 en 

25 april 2020 –  beslissing 

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie chirolokalen, 

Bosdreef 4, 8210 Zedelgem op 24 en 25 april 2020. 

 

8 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 

twee wielerwedstrijden te Veldegem op 12 april 2020 van 12u00 tot en met 18u30 - 

beslissing 

 Naar aanleiding  van 2 wielerwedstrijden in Veldegem op 12 april 2020 tussen 12u00 en 

18u30 beslist het college het volgende: 

Parkeerverbod 

- in de Rembertstraat vanaf kruispunt met de Koning Albertstraat tot aan kruispunt met 

de Boudewijn Hapkenstraat. 

- in de Boudewijn Hapkenstraat vanaf kruispunt met de Rembertstraat tot aan kruispunt 

met de Koning Albertstraat. 

- in de Koning Albertstraat vanaf kruispunt met de Boudewijn Hapkenstraat tot aan 

kruispunt met de Rembertstraat (met uitzondering van de bestaande parkeerstroken) 

Eenrichtingsverkeer in volgende straten 

- in de Rembertstraat tussen de Boudewijn Hapkenstraat en de Koning Albertstraat, met 

gesloten richting vanaf de Koning Albertstraat 

- in de Koning Albertstraat tussen de Rembertstraat en de Boudewijn Hapkenstraat met 

gesloten richting vanaf de Boudewijn Hapkenstraat 

- in de Boudewijn Hapkenstraat tussen de Koning Albertstraat en de Remberstraat, met 

gesloten richting vanaf de Remberstraat. 

 

9 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een wijk 

barbecue in de Kaatje Vandecasteelestraat op zaterdag 23 mei 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest in de Kaatje Vandecasteelestraat op zaterdag 23 mei 

2020 van 11u00 tot zondag 24 mei 2020 beslist het college van burgemeester en 

schepenen over een algemeen verbod voor alle verkeer alsook een parkeerverbod in de 

straat. 

 

10 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding Fiesta del Kalf 

op 27 juni 2020 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er van 27 juni 2020 om 12u00 tot 

en met 28 juni om 12u00 over de ganse lengte van de Bosdreef een parkeerverbod zal 

gelden. 



 

 

11 Evenementen - Onthaal - receptie V-dag georganiseerd door NSB Aartrijke 2 mei 

2020 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het leveren van drank voor een 

receptie in het kader van de V-dag door NSB Aartrijke (oudstrijdersbond). 

 

12 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest met speelstraat Kaatje Vandecasteelestraat 

Veldegem op 23 mei 2020 - beslissing 

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

buurtfeest en de speelstraat 'Kaatje Vandecasteelestraat' Zedelgem op 23 mei 2020.   

 

13 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Akzie, voor de 

aankondiging van Trouw & Trends 2020 op 11 april 2020 in salons Denotter - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop elektronisch scorebord voor De Strooien Hane - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop elektronisch scorebord voor De Strooien 

Hane" te gunnen aan Westerstrand Europe nv. 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Groepsaankoop lenerspassen en barcodes voor Ginter-bibliotheken - 

Goedkeuring gunningsvoorstel Ginter - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel van Ginter om de opdracht "Groepsaankoop 

lenerspassen en barcodes voor Ginter-bibliotheken" te gunnen aan IMPEX nv (barcodes) 

en Progress International Lier bvba (lenerspassen). 

 

16 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Natuur- en landschapsonderhoud door Minawerkers - Dienstjaar 2020 - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

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

"Natuur- en landschapsonderhoud door Minawerkers - Dienstjaar 2020" goed te keuren. 

 

17 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Onderzoek verflagen interieur Sint-Martinuskerk Loppem - 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 "Onderzoek verflagen interieur Sint-Martinuskerk Loppem" goed te 

keuren. 

 

18 Jeugd – begeleiding speelpleinwerking – beslissing 

 Het college beslist om voor de begeleiding van de speelpleinwerking met jobstudenten te 

werken. 

 

19 Juridische zaken -  Intentieverklaring deelname aan de aankoopcentrale van stad 

Brugge van een digitaal buurtplatform - beslissing  

 Het college besluit de intentieverklaring om deel te nemen aan de aankoopcentrale van 

Stad Brugge voor de aankoop van een digitaal buurtplatform te ondertekenen. 

 



 

20 Juridische zaken - Parking Van Daele  - Onderzoek mogelijke alternatieven  - 

beslissing 

 Dit punt wordt geschrapt. 

 

21 Milieu – Ondernemersloket – Beslissingskader  Pop up aanvragen in Zedelgem –

bespreking / beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt het kader voor het behandelen van de 

pop up aanvragen goed.  

 

22 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van feest op Aertrijcke Berg op 

4 april 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van Feest op Aertrijcke Berg beslist het college over de onderstaande 

beperkingen voor het verkeer 

Parkeerverbod. 

Vanaf vrijdag 3 april 2020 om 12u00 tot  en met zondag 5 april 2020 om 16u00 zal het 

verboden zijn te parkeren op de parking Jonkhove (rechtse deel - richting sporthal) 

Op zaterdag 4 april 2020 om 11u00 tot en met zondag 5 april 2020 om 3u00 zal het 

verboden zijn te parkeren in de Hendrik Baekelandlaan vanaf het kruispunt met de 

Aartrijksestraat tot aan het kruispunt met Elverdinge 

Op zaterdag 4 april 2020 van 8u00 tot en met 5 april 2020 om 8u00 zal het verboden zijn te 

parkeren op de parking van Jonkhove (linkse deel)  

Verbod voor alle verkeer 

Op zaterdag 4 april 2020 vanaf 18u00 tot en met zondag 5 april 2020 om 03u00 zal alle 

verkeer verboden zijn in de Hendrik Baekelandlaan tussen de Aartrijksestraat en de 

Elverdinge 

 

23 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het schoolfeest in de St. 

Maartensschool te Loppem op 7 juni 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van Feest op school in Loppem beslist het college van burgemeester en 

schepenen het onderstaande: 

Parkeren: 

Naar aanleiding van het schoolfeest is het enkel toegelaten om personenvoertuigen te 

parkeren van vrijdag 5 juni 2020 om 10u00 tot zondag 7 juni 2020 om 20u00 in de 

Ieperweg kant school 

Naar aanleiding van het schoolfeest zal het verboden zijn te parkeren op 7 juni 2020 van 

10u00 tot 20u00 in de Ieperweg kant school 

Verbod alle verkeer: 

Op zondag 7 juni 2020 zal van 10u00 tot 20u00 alle verkeer verboden zijn in de Ieperweg 

tussen de Kattestraat en de parking op de hoek Ieperweg - Maricolenstraat 

Éénrichtingsverkeer: 

Op zondag 7 juni 2020 zal van 10u00 tot 20u00 beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd 

worden in de Kattestraat tussen de Stationsstraat en de Ieperweg met verboden 

rijrichting van Stationsstraat naar Ieperweg. 

 

24 Openbare Werken – groeninrichting Rembertstraat na oplevering - bespreking 

 Het college bespreekt de groeninrichting van de vernieuwde Rembertstraat en behoudt 

de inrichting volgens goedgekeurd plan. 

 

 

 



 

25 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Andreas - 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-Andreas Aartrijke van 04 februari 2020.  Er zijn 

geen opmerkingen. 

 

26 Vloethemveld - Publicatie - beslissing 

 Het college beslist om via Zedelgem Magazine een oproep naar historische info over 

Vloethemveld bij de burgers  te doen. 

 

27 Welzijn - Seniorenfeest 26 november 2020 - Kennisgeving en goedkeuring 

 Het college neemt kennis van het voorgestelde programma voor het seniorenfeest van 26 

november 2020 en geeft goedkeuring een contract voor de voorgestelde artiesten te laten 

afsluiten. 

 

28 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

29 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

30 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


