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1 Communicatie - Zedelgem magazine inhoud editie mei 2020 - bespreking 
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt dit punt en beslist om geen 
magazine te publiceren , maar wel een corona-nieuwsbrief.

2 Cultuur – Viering 100 jaar priorij Bethanië in 2021: optreden 14 januari 2021 – 
Beslissing
Het college neemt kennis van de vraag van priorij Bethanië voor de organisatie van het 
optreden op 14 januari 2021 en beslist het gevraagde materiaal niet ter beschikking  te 
stellen en geen personeelsinzet te voorzien.

3 Evenementen -  Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 24u van 
Zedelgem op 11, 12 en 13 september 2020 - beslissing
Naar aanleiding van de 24u van Zedelgem beslist het college over onderstaande 
maatregelen voor het verkeer vanaf 12 september 2020 om 13u00 tot en met 13 
september 2020 om 18u00.
Parkeerverbod in:
- Stijn Streuvelstraat
- Turfhouwe
- Hoge Vautestraat
- Petrus Van Haverbekestraat
- Pastoor Staelensstraat, inclusief parking aan de kerk
- Sint Elooistraat vanaf huisnummer 23 tot en met huisnummer 53, inclusief 
parking aan de kerk.
Verbod alle verkeer in:
- Turfhouwe
- Pastoor Staelensstraat, inclusief parking aan de kerk
- Sint Elooistraat vanaf huisnummer 23 tot en met huisnummer 53
Eenrichtingsverkeer in:
- Petrus van Haverbekestraat met als gesloten rijrichting richting Hoge 
Vautestraat
- Stijn Streuvelstraat met als gesloten rijrichting richting Sint-Elooistraat
- Hoge Vautestraat met als gesloten rijrichting Stijn Streuvelstraat

4 Evenementen -  Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 
doortocht van de Elfstedenronde op 7 juni 2020 - beslissing
Naar aanleiding van de doortocht van de Elfstedenronde beslist het college van 
burgemeester en schepenen over een parkeerverbod in de Aartrijksestraat vanaf 
huisnummer 13 tot en met 69 op 7 juni 2020 vanaf 13u00 tot en met 14u30.

Lijst van de besluiten van de vergadering van
het College van Burgemeester en Schepenen van 7 april 2020 - algemeen gedeelte -

(decreet van 22 december 2017)



5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 
buurtfeest in de Moubekestraat op 2 augustus 2020 - beslissing
Naar aanleiding van een buurtfeest beslist het college van burgemeester en schepenen 
over de onderstaande maatregelen in de Moubekestraat tussen de Aartrijksestraat en de 
Ossebilkstraat:
Parkeerverbod vanaf 14u00 tot 0u00
Verbod voor alle verkeer vanaf 15u30 tot 0u00

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 
speelstraat en straatfeest in de Frederik Moddestraat op 22 augustus 2020 - 
beslissing
Naar aanleiding van een buurtfeest in de F. Moddestraat in Veldegem beslist het college 
van burgemeester en schepenen over een parkeer- en verkeersverbod op 22 augustus 
2020 van 9u00 tot en met 23u30.

7 Financiën – Huur Groene Meersen (cafetaria + appartement) - beslissing
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de huur van het appartement, 
zijnde 200 euro, verder te vorderen en voor het resterende bedrag, dat gericht is op de 
exploitatie, een afbetalingsplan met de concessionaris af te spreken.

8 Financiën - Opdrachtencentrale Federale Politie - Raamovereenkomst - Vernieuwing 
ANPR installatie langs de Autobaan te Loppem - Goedkeuring deelname - beslissing
Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname aan de opdracht 
“Vernieuwing ANPR installatie langs de Autobaan te Loppem” in het kader van de 
raamovereenkomst ‘Procurement 2017 R3 043’ van de Federale Politie bij THV Proximus-
Trafiroad goed.
 De totaalprijs bedraagt 44.170,93 EUR excl. btw of 53.446,82 EUR incl. 21 % btw (captatie 
in 2 richtingen).

9 Milieu - Aanpak Zwerfkattenbeleid - beslissing
Het college van burgemeester en schepenen keurt een voorstel van 
zwerfkattenbeleidsplan principieel goed.

10 Milieu - Aanpassing subsidiereglement energiebesparing en hernieuwbare energie – 
principiële goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen  keurt principieel goed om het 
subsidiereglement hernieuwbare energie aan te passen.

11 Milieu - Indienen tweede subsidieaanvraag voor lokaal klimaatproject: Buck-e – 
beslissing
Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag klimaatproject 
goed.

12 Mobiliteit - Verkeerscommissie 10 februari 2020 - Diverse ter kennisgeving
Het college neemt kennis van de diverse agendapunten van de zitting van de 
verkeerscommissie van 10 februari 2020, waaromtrent nog geen afzonderlijk dossier 
werd voorgelegd aan het college. Akkoord wordt gegaan met het verslag van de 
verkeerscommissie waarin deze punten uiteengezet werden.

13 Omgevingshandhaving - Verslag interbestuurlijk overleg dd. 11 maart 2020
Het college neemt kennis van het verslag van het interbestuurlijk overleg (Beernem - 
Oostkamp - Zedelgem) dat plaats vond op 11 maart laatstleden met als onderwerp het 
afstemmen van een intergemeentelijk prioriteitenkader handhaving ruimtelijke 
ordening.



14 Personeel - COVID-19 corona virus maatregelen - Dienstverlening, werkorganisatie 
en personeelsregelingen - beslissing
Het college keurt de maatregelen Covid-19 virus betreffende de dienstverlening, de 
werkorganisatie en de personeelsregelingen goed.

15 Welzijn - Vormingsmoment Seniorenadviesraad - Beslissing
Het college neemt kennis van het voorgestelde programma voor het vormingsmoment 
voor de leden van de Seniorenadviesraad en geeft goedkeuring de organisatie verder te 
formaliseren.

16 Communicatie - Externe communicatie - bespreking
Het college bespreekt het punt.

17 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking
Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen.

18 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering
Het college keurt de notulen goed van de vorige vergadering.


