
 

 

 

 

 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Annick Vermeulen 

Burgemeester 

 

 

1 Communicatie - Geschenk geboortes Zedelgem - beslissing 

 Het college beslist dat als geschenk voor een geboorte het volgende aangeboden wordt: 

een boekje van Jeukiboek 

 

2 Communicatie - Viering huwelijksjubilarissen 2020 - Ter kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de alternatieve wijze om de vieringen van de jubilarissen 

2020 te organiseren wegens de corona-crisis. 

 

3 Cultuur – Herstellingen oven Elefteria Groene Meersen - beslissing 

 Het college beslist dat de vereniging Elefteria en gemeente Zedelgem het noodzakelijke 

herstel van de keramiekoven in zaal Elefteria (Groene Meersen) zullen doorvoeren als 

voorgesteld en de oven buiten gebruik blijft tot na de herstellingen en keuring. Glazuren 

in de oven blijft ten allen tijde verboden. 

 

4 Evenementen – Organisatie van het evenement “Paintball met bar” op 18 oktober 

2020 door Chiro en KLJ Aartrijke – beslissing 

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

evenement ‘Paintball met bar’ op 18 oktober 2020 door Chiro en KLJ Aartrijke. Dit 

initiatief kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, het 

algemeen politiereglement en de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd 

worden en onder voorbehoud van eventuele nieuwe richtlijnen van de federale overheid 

of de gemeente. Daarbovenop moeten de maatregelen omtrent het voorkomen van de 

verdere verspreiding van het coronavirus worden opgevolgd. De registratielijsten van de 

deelnemers moeten worden bijgehouden en kunnen op ieder moment worden 

opgevraagd door het bestuur indien contactopvolging nodig zou zijn. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het gebruik van het gebouw in 

Brugsestraat 3 te Aartrijke voor de organisatie van paintball mits een voorafgaandelijke 

grondige opkuis door de organisator. Het gebruik van elektriciteit is toegestaan, water 

voor tijdens de activiteit moet zelf aangeleverd worden. Verdere afspraken omtrent 

gebruik van het gebouw worden afgestemd met de dienst facilitair beheer.  

Het college van burgemeester en schepen stemt in met het plaatsen van een tijdelijk 

terras onder de volgende voorwaarden: het terras wordt uitsluitend gebruikt door 

deelnemers van de paintball activiteit, er wordt geen sterke drank geschonken, er wordt 

geen muziek geproduceerd en het terras wordt uiterlijk om 24u00 gesloten. Het terras 

wordt volgens de coronarichtlijnen georganiseerd. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 22 september 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

5 Jeugd en Sport - Wijziging sport- en jeugdactiviteiten - beslissing 

 Het college stemt in dat volgende activiteiten geannuleerd worden: 

• de maandelijkse wandeltoer op 28/09, 26/10, 30/11, 14/12 en verder indien maatregelen 

aanhouden 

• de scholenveldloop op 7/10 

• het loopcriterium wij(k)lopen 

• de scholensportdag van 7/05 werd geannuleerd. De volgende scholensportdag gaat 

door in 2022 

Het college stemt in met de wijziging van volgende jeugd- en sportactiviteiten: 

• een nieuwe scholensportdag gaat door in 2022 zoals voorzien 

• de zwembaddagen worden aangepast: de poolparty wordt geannuleerd. 

• de speelpleinwerking kan onder dezelfde werking als de voorbije zomer georganiseerd 

worden van maandag 2/11 t.e.m. vrijdag 6/11/2020. 

• de SWAP op woensdag wordt vervangen door SWAP herfst onder dezelfde vorm als 

SWAP zomer van maandag 2/11 t.e.m. vrijdag 6/11/2020 

Het college beslist dat alle deelnemers zich online moeten inschrijven en bij elke les 

geregistreerd worden. Er kunnen maximaal 20 personen per sportles inschrijven. Het 

gebruik van de 10-beurtenkaart voor de sportlessen wordt voorlopig opgeschort. 

Het college stemt in met de geraamde kosten van 16.200 EUR voor de organisatie van 

SWAP herfst en speelpleinwerking tijdens de herfstvakantie. 

 

6 Juridische zaken - Dossier Maxéon - Brief raadsman - kennisname  

 Het college neemt kennis van de brief van de raadsman die meedeelt dat tegenpartij 

wellicht hoger beroep zal aantekenen tegen het vonnis van de rechtbank van eerste 

aanleg d.d. 5 mei 2020. 

 

7 Juridische zaken - Fiscaal dossier Maxéon -Verzoekschrift d.d. 9 september 2020 

beroep tegen leegstandsbelasting aanslagjaar 2019 - Aanstelling raadsman - 

beslissing  

 Het college neemt kennis van het verzoekschrift d.d. 9 september 2020 waarbij 

tegenpartij beroep aantekent tegen de aanslag leegstand aanslagjaar 2019.  Meester 

Snauwaert wordt aangesteld om de belangen van het bestuur te behartigen. 

 

8 Milieu - containerpark - implementatie afsprakensysteem  - opvolgings beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen besluit om via een afzonderlijke URL gebruik 

te maken van het afsprakensysteem van INOVIM en om de annulatie optie en 

mogelijkheid tot terugkoppeling naar AIS aan te kopen. 

 

9 Milieu - Deelname Nacht van de Duisternis – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname aan de nacht van de 

Duisternis goed. 

 

10 Openbare werken – Verkaveling op naam van Gino Feys bvba voor gronden aan de 

Diksmuidse Heirweg 55 – definitieve oplevering en vrijgave borg – beslissing 

 Het college beslist om de verkaveling aan de Diksmuidse Heirweg 55 op naam van Gino 

Feys bvba op te leveren en de borg vrij te geven 

 

 

 



 

11 Openbare werken – Verkaveling op naam van Gino Feys bvba voor gronden aan de 

halfuurdreef 28 – definitieve oplevering en vrijgave borg – beslissing 

 Het college beslist om de verkaveling aan de Halfuurdreef 28 op naam van Gino Feys bvba 

op te leveren en de vastgelegde borg vrij te geven 

 

12 Personeel - Vacantverklaring van een halftijdse functie van bibliotheekmedewerker 

- beslissing 

 Het college verklaart een halftijdse functie van bibliotheekmedewerker vacant. 

 

13 Vloethemveld - Week van het bos - Kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het draaiboek van de week van het bos en gaat akkoord 

met de voorgestelde kostenverdeling. 

Het college vaardigt 3 vertegenwoordigers af voor de gidsbeurt met pers in het Kamp 

Vloethemveld op 11/10/2020 om 10h00: Annick Vermeulen, Arnold Naessens en Ann 

Devriendt. 

 

14 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

15 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

16 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


