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1 Evenementen – Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 
verkeershappening in Veldegem op 19 mei 2020 - beslissing
Naar aanleiding van de verkeershappening in Veldegem op 19 mei beslist het college over 
onderstaande maatregelen.
Parkeerverbod:
Naar aanleiding van de Verkeershappening zal het verboden zijn te parkeren op 19 mei 
2020 van 07.30u tot 17.00u.
- In de Muscarstraat \+ de parking voor\- en achter de kerk
- Koning Albertstraat 2 \(thv school\) 4 parkeerplaatsen
- De N\. Fonteynestraat
- De Lokaalstraat
- De Sint\-Corneliusstraat tussen de Lokaalstraat en de F\. Moddestraat
- De F\. Moddestraat
- De Mariastraat vanaf de Lokaalstraat tot aan de Mariastraat 3a
Verbod voor alle verkeer:
Op 19 mei 2020 van 08.00u tot 16.30u zal alle verkeer verboden zijn:
- In de Muscarstraat \+ de parking voor\- en achter de kerk
- Koning Albertstraat 2 \(thv school\) 4 parkeerplaatsen
- De N\. Fonteynestraat
- De Lokaalstraat
- De Sint\-Corneliusstraat tussen de Lokaalstraat en de F\. Moddestraat
- De F\. Moddestraat
- De Mariastraat vanaf de Lokaalstraat tot aan de Mariastraat 3a

2 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 
vinkenzettingen in 2020 in De Arend te Zedelgem - beslissing
Naar aanleiding van een vinkenzetting in De Arend beslist het college over onderstaande 
maatregelen
Parkeerverbod en verbod op alle verkeer tussen 07u00 en 11u00 op onderstaande data:
Op 26 april, op 3, 10, 17, 24 en 31 mei, op 14 en 21 juni, op 5, 12, 19 en 26 juli en op 2, 9, 16, 
23 en 30 augustus 2020.

Lijst van de besluiten van de vergadering van
het College van Burgemeester en Schepenen van 17 maart 2020 - algemeen gedeelte -

(decreet van 22 december 2017)



3 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 
vinkenzettingen in 2020 te Veldegem - beslissing
Naar aanleiding van de vinkenzettingen in de Bosserijstraat beslist het college over 
volgende maatregelen voor het verkeer
Parkeerverbod en verkeersverbod:
- in De Bosserij vanaf huisnummer 45 tot aan de uitrit van Bergenstraat 49:
Op 12, 19 en 26 april 2020, op 1, 3, 10, 17, 21, 22, 24 en 31 mei, op 14 en 21 juni, op 5, 12, 19 
en 26 juli en op 2 augustus 2020 zal het verboden zijn te parkeren van 08h30 tot 10h30.
Op 4 juli 2020 zal het verboden zijn te parkeren van 15h30 tot 17h30.

4 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 
vinkenzettingen in Vloethemveldzate 2020 te Zedelgem - beslissing
Naar aanleiding van een vinkenzetting in de Vloethemveldzate
Op volgende dagen en uren zal het verkeer voor alle voertuigen verboden zijn op de 
spoorwegbedding Vloethemveldzate te Zedelgem:
Op 3, 9, 16, 23, 29 en 30 mei, op 1, 13, 19 en 26 juni, op 3, 11, 17 en 21 juli en op 8 en 9 
augustus 2020 tussen 8u00 en 10u30.
Op 29 mei, op 16 en 26 juni en op 3 juli 2020 tussen 18u30 en 20u00

5 Evenementen - Organisatie van de wielerwedstrijd Elfstedenronde op 7 juni 2020 - 
beslissing
De toelating wordt gegeven aan Golazo om op zondag 7 juni 2020 een wielerwedstrijd 
over het grondgebied van Zedelgem te organiseren volgens de voorwaarden m.b.t. tot 
o.a. inzet hulpdiensten, seingevers, etc. van het KB van 28 juni 2019  mits naleving 
beslissingen en richtlijnen hogere overheid (Covid-19 corona-virus)..

6 Evenementen – Organisatie van het evenement “Foodevent” van 30 mei tot 1 juni 
2020 aan Kasteel van Loppem door Content event – beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 
evenement “Foodevent” van 30 mei tot 1 juni 2020 aan Kasteel van Loppem door Content 
event. Dit evenement kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene 
evenementenvoorwaarden en de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd 
worden.

7 Evenementen – Organisatie van het evenement “Natuurloop” op 25 april 2020 door 
Dienstenaanhuis Lions Zedelgem – beslissing
Dit punt wordt uitgesteld.

8 Evenementen – Organisatie van het evenement “Zomerbar” van 26 t.e.m. 28 
augustus 2020 in pastorie Veldegem – beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 
evenement “Zomerbar” van 26 t.e.m. 28 augustus 2020 in pastorie Veldegem. Dit 
evenement kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden en 
de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd worden.
Het college van burgemeester en schepen erkent het evenement binnen het reglement 
goede doelen.



9 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Natuurloop 
Vloethemveld, voor de aankondiging van de natuurloop op 25 april 2020 - beslissing
Dit punt wordt uitgesteld

10 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Zomerbar 100 % 
Veldegem, voor de aankondiging van de zomerbar van 26 tot 30 augustus 2020 - 
beslissing
Het college verleent gunstig advies.

11 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de vergunning bestemd voor de exploitatie van diensten voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder - Aanslagjaar 2020 - Generatie 1 – 
beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de belasting op 
de vergunning bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder – aanslagjaar 2020 - generatie 1, vast en verklaart het kohier, 
bestaande uit 18 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 6.437,70 EUR.

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Onderhoud gehoorbescherming op maat - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunning - beslissing
Het college stelt voor om de opdracht "Onderhoud gehoorbescherming op maat" te 
gunnen aan INSONO audio consult & protect.

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Opmaak beheersplan Sint-Laurentiuskerk Zedelgem - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunning - beslissing
Het college stelt voor om de opdracht "Opmaak beheersplan Sint-Laurentiuskerk 
Zedelgem Zedelgem" te gunnen aan architect Hubert Davans.

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Verkoop project Leenhof met bouwverplichting - Stopzetting van de 
plaatsingsprocedure en verdere aanpak - beslissing
De plaatsingsprocedure voor de opdracht “Verkoop project Leenhof met 
bouwverplichting” wordt voorlopig stopgezet.

15 Jeugd - vraag van chiro Aartrijke om extra speel- en bergruimte - beslissing
Het college gaat akkoord om de huidige zeecontainer aan te passen en 
gebruiksvriendelijker te maken (isolatie en sluitsysteem).
Het college stemt in met het gebruik van de kantine van het voetbal mits er goede 
afspraken worden gemaakt. Het gebruik wordt na de wintermaanden geëvalueerd.

16 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Natuurloop in 
Vloethemveld op 25 april 2020 - beslissing
Naar aanleiding van een natuurloop in het domein Vloethemveld beslist het college over 
onderstaande maatregelen
Verbod alle verkeer:



Op zaterdag 25 april 2020 geldt een algemeen verbod op alle verkeer tussen 13u30 en 
16u00 in Vloethemveld ter hoogte van de kruispunten van Vloethemveld met de 
Diksmuidse Heirweg. Aan de toegang tot het speelbos en aan Vloethemveld 1.

17 Openbare werken – Raamovereenkomst studieopdracht diverse wegenis- en 
rioleringswerken gedurende 4 jaar - Goedkeuring deelopdracht – aanleg parking en 
wegenis voor sportterrein Groene Meersen - beslissing
Het college stelt studiebureau Plantec aan voor de studie voor aanleg van 
parkeergelegenheid en wegenis aan de sportterreinen in de Groene Meersen

18 Secretariaat – Verzekeringen – Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen speelpleinwerking en swapactiviteiten – Aanpassing risico - beslissing
Het college keurt het bijvoegsel nr. 003 aan de polis met nr. 45.282.536 goed.

19 Sport - Afdak thv terras sportcentrum De Bosserij - beslissing
Het college stemt in met de realisatie van een afdak en berging rekening houdend met de 
noden.
De gemeente staat in voor de aankoop van het materiaal. De nodige budgetten worden 
voorzien voor de aankoop van het materiaal. De verenigingen en de concessionaris staan 
samen in voor de realisatie van het afdak onder supervisie van de technische dienst. Het 
college vraagt eveneens om een afsprakennota met de concessionaris en de verenigingen 
over het gebruik van die extra ruimte op te stellen.

20 Sport - Overzicht taken nieuwe structuur jeugd/sport/evenementen - kennisgeving
Het college neemt kennis van de taken van de medewerkers van de samengevoegde 
dienst jeugd/sport/evenementen.

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.


