
 

 

 

 

 

 

GOEDGEKEURD 

Hilde Hoebanx 

Wnd. algemeen directeur  

Annick Vermeulen 

Burgemeester 

 

 

1 Cultuur - Afsprakenkader aanwerving administratief assistent Ginter– beslissing 

 Het college keurt het afsprakenkader tussen de gemeente Zedelgem en het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband Ginter voor de periode 2020-2025 goed. 

 

2 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

doortocht van de Binck Bank Tour op 29 september 2020 – beslissing 

 Naar aanleiding van de doortocht van de Binck Bank tour op 29 september 2020 beslist 

het college over een parkeerverbod vanaf 14u00 tot en met 15u30 in: 

- De Maerestraat ter hoogte van huisnummer 15 over de lengte van 60 meter 

- De Maerestraat ter hoogte van huisnummer 14 over de lengte van 30 meter 

- De Hoge Rokersstraat 

 

3 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

Strapdag in de St. Elooistraat op 18 september 2020 - beslissing. 

 Naar aanleiding van de Strapdag op 18 september 2020 tussen 08u00 en 16u00 in Sint-

Elooi beslist het college over de onderstaande maatregelen voor het verkeer. 

 

Verbod alle verkeer in de Sint-Elooistraat in het gedeelte tussen de Nijverheidstraat en de 

Stijn Streuvelsstraat 

 

parkeerverbod 

-In de St. Elooistraat in het gedeelte tussen de Nijverheidstraat en de Stijn Streuvelsstraat 

langs beide zijden van de rijbaan 

-parking kerk in de St. Elooistraat 

 

4 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

straatfeest in de Gentweg op 19 september 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van een straatfeest in de Gentweg op 19 september 2020  keurt het 

college onderstaande maatregelen goed: 

 

vanaf 19 september 2020 om 12u00 tot en met 20 september 2020 om 8u00 geldt er een 

algemeen parkeerverbod en is alle verkeer verboden. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 8 september 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

5 Evenementen - Onthaal – BBQ buurtfeesten Gentweg op 19 september 2020 - 

beslissing 

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

buurtfeest en de speelstraat in de Gentweg op 19 september 2020.  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 

van 125 EUR na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan alle 

voorwaarden conform de geldende reglementen. Zoals opgenomen in het relanceplan 

stelt de gemeenten Zedelgembonnen ter waarde van 125 euro ter beschikking. De 

organisator kan de bonnen ophalen aan het onthaal tijdens de openingsuren van het 

gemeentehuis. 

 

6 Evenementen - Onthaal - Speelstraat Sint-Elooistraat Zedelgem op 18 september 

2020 - beslissing 

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

speelstraat Sint-Elooistraat te Zedelgem op 18 september 2020.  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. 

 

7 Evenementen – Organisatie van de wielerwedstrijd Binck Bank Tour 2020 op 29 

september 2020 door Golazo – beslissing 

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

wielerwedstrijd Binck Bank Tour 2020 op 29 september 2020 door Golazo op het 

grondgebied van Zedelgem. Dit initiatief kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene 

evenementenvoorwaarden, de richtlijnen van de betrokken diensten en de maatregelen 

omtrent het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus worden 

opgevolgd onder voorbehoud van eventuele nieuwe richtlijnen van de federale overheid 

of de gemeente. 

 

8 Evenementen – Organisatie van het initiatief “Zelfies uit Zedelgem” van 12 

september tot 31 oktober 2020 – beslissing 

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

initiatief “Zelfies uit Zedelgem” van 12 september tot 31 oktober 2020. Dit initiatief kan 

doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden en de richtlijnen 

van de betrokken diensten 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.  Het college van burgemeester en schepenen stemt in 

met het plaatsen van drie herashekkens met banners aan het spaarbekken, de Groene 

Meersen en nabij het gemeentehuis onder de voorwaarden zoals bepaald door dienst 

ruimte. 

 

9 Facilitair beheer - Planning dossiers gebouwen - kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de planning van de 

dossiers van de dienst gebouwen voor de periode september 2020 - december 2020. 

 

10 Milieu – Bermadopties 2019-2020 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de Bermadopties van 2019-2020 goed 

 



 

11 Openbare werken – Aanvraag voor het bekomen van een losse standplaats op het 

marktplein te Zedelgem elke maandagavond van 18u tot 22u met een frietmobiel – 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating voor het bekomen van 

een standplaats op het marktplein van Zedelgem. 

 

12 Openbare werken – Zijstraat Remi Claeysstraat – principebeslissing voor verkoop - 

beslissing 

 Het college gaat principieel akkoord, met een verkoop met de zijstraat van de Remi 

Claeysstraat mits de nutsvoorzieningen ten laste van de koper worden verplaatst.  Indien 

de verkoop met deze voorwaarden niet wordt nageleefd, moet de zijweg volledig vrij 

worden gemaakt. 

 

13 Personeel- Personeelsformatie wijziging- beslissing 

 Het college keurt de wijziging van de personeelsformatie goed. 

 

14 Sport - Corona - Protocollen gemeentelijke accommodaties 

 Het college stemt in met de protocollen voor de gemeentelijke sportaccommodaties en 

de gemeenschapscentra. Eind september of na de volgende Nationale Veiligheidsraad 

wordt een evaluatie gemaakt waarna wijzigingen kunnen doorgevoerd worden. 

 

15 Sport - Overleg met tennisclub Zedelgem - verslag - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van verslag van het overleg met TC Zedelgem 

 

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 van de vorige vergadering goed. 

 

 


