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1 Archief – Beeldbank: aansluiting Erfgoedinzicht - Principiële Beslissing 
 Het college neemt de principiële beslissing als gemeente Zedelgem aan te sluiten bij 

Erfgoedinzicht voor de realisatie van een erfgoeddatabank/beeldbank en gaat akkoord 
dit ter formele goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 27 augustus 2020. 
 

2 Covid-19 corona virus - Relanceplan Zedelgem Samen Vooruit na Corona - 
Goedkeuring. 

 Het college keurt het relanceplan goed. 
 

3 Cultuur – Aanpak en kostenraming cultuuraanbod voor scholen 2020-2021 - 
beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 
voorgestelde cultuuraanbod voor scholen voor het schooljaar 2020-2021. De bijhorende 
kostenraming wordt goedgekeurd. 
 

4 Cultuur - Deelname aan actie ‘Het bankje’ van Opendoek vzw - beslissing  
 Het college beslist om deel te nemen aan de actie 'Het bankje' van Opendoek vzw, om de 

sector van het amateurtheater te ondersteunen en de passanten in tijden van Covid-19 
toch een stukje cultuur te kunnen bezorgen. 
 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Art on 
Wheels op 18 oktober 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van een privé evenement beslist het college het volgende: 
- Parkeerverbod in de Arend op zondag 18 oktober 2020 vanaf 06u00 tot en met 19u00 
- Verbod op alle verkeer in De Arend op zondag 18 oktober 2020 vanaf 6u30 tot en met 
19u00 
 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 
wielerwedstrijd in Loppem op 15 augstus 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van de Grote prijs van Loppem beslist het college over de onderstaande 
maatregelen: 
Parkeerverbod: 
Op donderdag 15 augustus 2020 van 13u00 tot 18u00 zal het verboden zijn te parkeren 
(muv van de parkeervakken) in de: 
- Stationsstraat 
- Kattestraat 
- Ieperweg tussen de Kattestraat en de Kapellestraat 
- Kapellestraat 
- Beukenweg 
- Hazelare 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 
het college van burgemeester en schepenen van 30 juni 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

- Bolsterlaan 
- Van Hammelaan tussen Bolsterlaan en Buskinslaan 
- Buskinslaan tussen Van Hammelaan en Andrieshoek 
- Andrieshoek tussen Buskinslaan en Bakkershoflaan 
- Parklaan tussen Bakkershoflaan en Rijselsestraat 
- Molendreef 
- Guido Gezellelaan tussen de Rijselsestraat en de Klaprozenlaan 
- Klaprozenlaan tussen de Guide Gezellelaan en de Dopheidelaan 
- Dopheidelaan tussen de Klaprozenlaan en de Guido Gezellelaan 
- Guido Gezellelaan tussen Dopheidelaan en de Stationsstraat 
Eenrichtingsverkeer: 
Op 15 augustus 2020 van 14u30 tot en met 17u00 wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in 
de volgende straten: 
- Kattestraat met gesloten rijrichting vanuit de Ieperweg 
- Ieperweg met gelsloten rijrichting vanuit de Kapellestraat 
- Kapellestraat met gesloten rijrichting vanuit de Steenbrugsestraat 
- Beukenweg met gesloten rijrichting vanuit de Haelare 
- Hazelare met gesloten rijrichting vanuit de Bolsterlaan 
- Bolsterlaan met gesloten rijrichting vanuit de Van Hammelaan 
- Van Hammelaan met gesloten rijrichting vanuit Buskinslaan 
- Buskinslaan met gesloten rijrichting vanuit de Andrieshoek 
- Andrieshoek met gesloten rijrichting vanuit de Bakkershoflaan 
- Parklaan met gesloten rijrichting vanuit de Rijselsestraat 
- Molendreef met gesloten rijrichting vanuit de Rijselsestraat thv huisnummer 134 
- Guido Gezellelaan met gesloten rijrichting vanuit de Klaprozenlaan 
- Klaprozenlaan met gesloten rijrichting vanuit de Dopheidelaan 
- Dopheidelaan met gesloten rijrichting vanuit de Guido Gezellelaan 
- Guido Gezellelaan met gesloten rijrichting vanuit de Stationsstraat 
Verbod alle verkeer 
Op donderdag 15 augustus 2020 van 13u30 tot en met 17u00 zal alle verkeer verboden 
zijn in de Stationsstraat vanaf het kruispunt met de Autobaan tot aan de Rijselsestraat. 
 

7 Evenementen - organisatie receptie 25 jaar Neos Aartrijke op 08-03-2021 - beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met een receptie ter gelegenheid 

van 25 jaar NEOS Aartrijke onder voorbehoud van de maatregelen inzake het coronavirus. 
De receptie zal doorgaan op 8 maart 2021 tussen 14u en 18u (wordt nog specifiek 
afgesproken) in de Jonkhove polyvalente zaal. 
Er wordt een toelage verleend. Deze wordt betaald na de activiteiten. 
 

8 Evenementen – Organisatie van Art on wheels op 18 oktober 2020 door DJ-services 
in De Arend – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 
evenement “Art on wheels” op 18 oktober 2020 door DJ-services. Dit evenement kan 
doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden opgevolgd worden 
en onder voorbehoud van eventuele nieuwe richtlijnen van de federale overheid of de 
gemeente met betrekking tot het Covid-19-virus. 
 

9 Evenementen - Organisatie van een wielerwedstrijd “Grote prijs Loppem” door 
Velosport Veldegem op 15 augustus 2020 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Velosport Veldegem 
om op 15 augustus 2020 een wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften te 
organiseren volgens de voorwaarden van het KB van 28 juni 2019, op voorwaarde dat de 
maatregelen omtrent het voorkomen van de verspreiding van Covid-19 worden 
opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele nieuwe richtlijnen van de gemeente of de 
federale overheid om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. 



 

Voor deze wedstrijd voor nieuwelingen wordt er een subsidie toegekend. 
 

10 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: zomerzoektocht 
georganiseerd door Harmonie Kunst na Arbeid van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 
2020 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 
 

11 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Vernieuwen buitenschrijnwerk Chiro en OPTIE 't Kalf Veldegem - 
Goedkeuring voorlopige oplevering - beslissing 

 Het collega gaat akkoord met de voorlopige oplevering en vrijgave van de borgstelling. 
 

12 Financiën - Aankoopcentrale OVAM – Raamovereenkomst voor opmaak van 
bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten bij lokale besturen en Vlaamse 
overheden - Goedkeuring deelopdracht - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht “Uitvoering oriënterend bodemonderzoek op 
technische dienst" in het kader van de raamovereenkomst “Opmaak bodemonderzoeken 
en bodemsaneringsprojecten bij lokale besturen en Vlaamse overheden” met uitvoering 
door Group Van Vooren - Terra Engineering &amp; Consultancy nv goed te keuren. 
 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Aankoop betonslijpers openbare werken - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop betonslijpers openbare werken" te 
gunnen aan M. Verbeke &amp; Zn bvba. 
 

14 Financiën – Staat van onwaarden ‘Milieubelasting ’ – Aanslagjaren 2012-2013-2014-
2015-2016-2017-2018-2019 – Goedkeuring - beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 
milieubelasting – aanslagjaren 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019, vast voor een 
bedrag van 8.444,07 EUR. 
 

15 Juridische zaken - Opstart project straatambassadeurs - beslissing  
 Dit punt wordt uitgesteld. 

 
16 Juridische zaken - Verwerving hoekhuis Koningin Astridstraat om 

verkeersveiligheidsredenen - Aanstellen notaris - beslissing  
 Het college stelt notaris Lommée en Daems aan in het dossier van de eventuele 

verwerving om verkeersveiligheidsredenen van het hoekhuis Koningin Astridstraat. 
 

17 Juridische zaken - Verwerving perceel in Merkemveld sectie D nummer 355h - 
Aanstellen dienst vastgoedtransacties - beslissing  

 Het college stelt dienst vastgoedtransacties aan voor de verwerving van een perceel in 
Merkemveld, sectie D nummer 355h. 
 

18 Juridsiche zaken - Aankoop digitale tool Hoplr voor het project Straatambassadeurs 
- beslissing  

 Het college beslist om de digitale tool Hoplr aan te kopen om ter beschikking te stellen 
van de Straatambassadeurs. 
 

19 Milieu - Dienstverlening en werkorganisatie containerpark - beslissing 
 Het recyclagepark te openen volgens een welbepaalde regeling en dit tot nader order: 

Dinsdag: van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. ; Woensdag: van 8.30 u. tot 
Gesloten op maandag, donderdag en zondag. 



 

-toelaten van alle ingezamelde fracties bij normale werking van het park met uitsluiting 
van volgende fracties : PMD, Papier en Karton, luiers 
-asbest in te zamelen als dit wordt toegelaten door de overheid rekening houdend met 
een communicatietermijn van een week en dit verplicht verpakt aan te bieden . Asbest 
kan gedurende de eerste 3 maanden uitsluitend op donderdagvoormiddag aangevoerd 
worden. 
-plaatsen van een extra container voor de inzameling van asbest voor een periode van 
minstens 3 maanden na de heropstart van de asbestinzameling 
-de bezoeker wordt geregistreerd, enkel geregistreerde bezoekers worden toegelaten op 
het park 
-de aangevoerde fracties worden geregistreerd 
-de betaling gebeurt na installatie van het bankcontactsysteem en de 
communicatietermijn van een week hierover en kan uitsluitend via bankcontact, bij 
gebrek aan een bezoek binnen een termijn van 3 maanden na de mogelijkheid tot 
betaling wordt een factuur overgemaakt, wie niet betaalt kan het containerpark niet 
betreden 
Er wordt onderzoek gevoerd naar de implementatie van een afsprakensysteem. 
 

20 Mobiliteit – Deelname aan de projectstuurgroep voor de herinrichting van de 
Rijselsestraat - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de deelname aan 
projectstuurgroep voor de opmaak van de startnota voor de Rijselsestraat. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de 
vertegenwoordigers voor de gemeente Zedelgem voor de deelname aan de 
projectstuurgroep: 
* Jurgen Dehaemers, schepen mobiliteit - Voorzitter 
* Peter Haesaert, schepen openbare werken 
* Annick Vermeulen, burgemeester gemeente Zedelgem 
* Steven Dejaeghere, diensthoofd openbare werken 
* Hilde Dobbelaere, diensthoofd milieu 
* Bart Degroote, dienst mobiliteit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de adviserende 
leden voor de gemeente Zedelgem voor de deelname aan de projectstuurgroep: 
* politiezone Het Houtsche 
 

21 Openbare Werken – Verkaveling hoek Reigerslaan en Vijvers – afleveren 
verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring over het afleveren van het verkoopbaarheidsattest voor de 
verkaveling aan de Reigerslaan en de Vijvers te Loppem 
 

22 Openbare werken - Verkaveling langs de Boudewijn Hapkenstraat op naam van 
Demuynck bouw– goedkeuring uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het uitvoeringsdossier van de verkaveling in de 
Boudewijn Hapkenstraat en legt de borg voor het bekomen van het 
verkoopbaarheidsattest vast 
 

23 Personeel - Sectoraal akkoord 2020 - bespreking 
 Dit punt wordt uitgesteld. 

 
24 Preventie - Hitteplan - Instructies voor het dragen van werkkledij  - beslising  
 Het college keurt de instructies voor het dragen van werkkledij wanneer het hitteplan van 

kracht gaat, goed. 
 



 

25 Secretariaat - Vereniging voor openbaar groen - Jaarlijkse statutaire algemene 
vergadering d.d. 3 september 2020 - Aanduiding vertegenwoordiger - goedkeuren 
agenda 

 Het college keurt de agenda van de statutaire algemene vergadering van de Vereniging 
voor Openbaar Groen goed. 
 

26 Sport - Corona - Heropening zwembad - goedkeuring 
 Het college stemt in met het voorstel van de sportdienst om het zwembad te openen 

vanaf maandag 6 juli. We starten met een maximale spreiding van de openingsuren waar 
telkens maximaal 20 personen tijdens het publiekszwemmen, 20 personen voor privé 
groepen en 10 personen tijdens het baantjeszwemmen worden toegelaten. Reserveren is 
noodzakelijk. De collectieve sluiting wordt behouden. 
In de maand juli worden de geannuleerde zwemlessen van het tweede trimester gegeven. 
We voorzien een compensatie aan de deelnemers van de zwemschool met 1/4 van het 
inschrijvingsbedrag. 
 

27 Sport - Corona noodfonds - besteding middelen - goedkeuring 
 Het College bespreekt de nota besteding middelen noodfonds en integreert voorstellen 

mbt subsidiëring kermissen, werkingssubsidies verenigingsleven, monitoren 
speelpleinwerking en buurtfeesten in het relanceplan dat door het college goedgekeurd 
is in zitting van heden. 
Het College geeft de dienst de opdracht om met het resterende budget voorstellen in te 
dienen voor infrastructuur jeugd, sport en cultuur. (speelpleintjes, sporttoestellen in 
buitenruimtes, zitbanken) 
 

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. 

 
31 Lokale economie - Aanvraag tot het plaatsen van een tijdelijk terras in toepassing 

van de van kracht zijnde Corona maatregelen 
 Het college beslist om toelating te geven aan Matthias Bar &amp; Grill, Koningin 

Astridstraat 15, 8210 Veldegem tot het 
 plaatsen van een tijdelijk terras, mits het voldoen aan algemene en specifieke 
voorwaarden. 
 

 


