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1 Burgerzaken - Aanvraag huwelijk met helikopter - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen geeft toestemming aan de heer Kurt Wellekens 

en mevrouw Rika Taveirne om op vrijdag 21 augustus te huwen met aankomst en vertrek 

met een helikopter op het grasplein aan 't Leenhof. Betrokkenen staan zelf in voor de 

handhaving van de veiligheid in en rond het terrein. De voorwaarde is dat zij de gemeente 

Zedelgem tenminste 5 dagen vooraf in kennis brengen van de maatregelen die zij zullen 

treffen en de bekomen toestemmingen van andere overheden of bevoegde instanties. 

 

2 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een G-

Wedstrijd te Veldegem op zondag 13 september 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van de organisatie van een G-wielerwedstrijd belsist het college over 

onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

 

Parkeerverbod op 13 september 2020 vanaf 12u30 tot en met 18u00 : 

\- in de Koningin Astridstraat tussen de Kloosterstraat en de Halfuurdreef \(inclusief 

parkeervakken\) 

\- in de Halfuurdreef vanaf de Koningin Astridstraat tot aan De Bergenstraat 

\- in de Bergenstraat 

\- in de Rembertstraat tussen de Bergenstraat en de Koningin Astridstraat \(inclusief 

parkeervakken\) 

 

Verbod alle verkeer op 13 september 2020 vanaf 13u30 tot en met 17u30: 

\- in de Koningin Astridstraat tussen de Kloosterstraat en de Halfuurdreef 

\- in de Halfuurdreef vanaf de Koningin Astridstraat tot aan De Bergenstraat 

\- in de Bergenstraat 

\- in de Rembertstraat tussen de Bergenstraat en de Koningin Astridstraat 

 

3 Evenementen – Organisatie van de wielerwedstrijd 3de G-Wielerrace Veldegem op 13 

september 2020 door  K. Wielerclub Veldegem – beslissing 

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

wielerwedstrijd 3de G-Wielerrace Veldegem op 13 september 2020 door K. Wielerclub 

Veldegem. Dit initiatief 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 11 augustus 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

Dit initiatief kan doorgaan mits de maatregelen omtrent het voorkomen van de verdere 

verspreiding van het coronavirus worden opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele 

nieuwe richtlijnen van de federale overheid of de gemeente. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met uitbetaling van de subsidie of 

toelage van 123 EUR na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan 

alle voorwaarden conform de geldende reglementen. 

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

aan de milieuwetgeving ter hoogte van de aankomst. 

Er wordt, overeenkomstig de wet op sportweddenschappen van 26 juni 1963, een verbod 

uitgevaardigd op het behouden van kansspelen en loterijen op openbare plaatsen 

gedurende de wedstrijd. 

 

4 Evenementen – Organisatie van het evenement “Optreden in zomerbar Klokhof” op 

28 augustus 2020 door Zilleghem Folk vzw – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van het 

evenement “Optreden in zomerbar Klokhof” op 28 augustus 2020 door Zilleghem Folk 

vzw. Dit initiatief kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene 

evenementenvoorwaarden opgevolgd worden. 

Dit initiatief kan doorgaan mits de maatregelen omtrent het voorkomen van de verdere 

verspreiding van het coronavirus worden opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele 

nieuwe richtlijnen van de federale overheid of de gemeente 

 

5. Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Jovan, voor de 

aankondiging van een rommelbeurs op 22 november 2020 in het sportcentrum 

Groene Meersen te Zedelgem - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Onderzoek verflagen interieur Sint-Martinuskerk Loppem - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Onderzoek verflagen interieur Sint-Martinuskerk" 

te gunnen aan Ruben Willaert nv. 

 

7 Milieu – Ondernemersloket – Aankoop en verwerkingskosten van de digitale 

cadeaubon – beslissing  

 Het college beslist om de verwerkingskosten van de cadeaubon op zich te nemen. 

 

8 Mobiliteit – Opgelegde lasten in het kader van de aanvraag tot het bouwen van 30 

garageboxen in de zijstraat van de Ossebilkstraat  –beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist over het te volgen scenario voor de 

aanvrager om de 30 garageboxen te bouwen: de bouwheer van de garages staat in voor 

alle kosten voor de ontsluiting van de garages (ter hoogte van de garages) inclusief de 

afwatering. 

 

9 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

10 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde agendapunten op te nemen op 

de zitting van de gemeenteraad van 27 augustus 2020. 

 



 

11 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

12 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


