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1 Archief/Erfgoed + Vloethemveld – Publicatie - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht voor de publicatie van het 

boek Vloethemveld aan Stichting Kunstboek volgens de vooropgestelde voorwaarden 

alsook met de voorstellen op vlak van verdeling en verkoop van de publicatie en de 

administratieve afhandeling van de auteursvergoedingen, mits nog nader te maken 

afspraken op vlak van financiële afhandeling. 

 

2 Bibliotheek – Boekenverkoop 2021 – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de alternatieve organisatie van de jaarlijkse boekenverkoop 

van bibliotheek Zedelgem in het jaar 2021, met opbrengst te schenken aan Kom Op 

Tegen Kanker. 

 

3 Burgerzaken - Loting voor lijst gezworenen - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de loting op 26 januari 

2021 voor de samenstelling van de lijst van de gezworenen. Het resultaat van de loting is: 

78. 

 

4 Burgerzaken - Verwijderen concessies - beslissing 

 Het college beslist over de te verwijderen concessies 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van twee 

wielerwedstrijden te Veldegem op 11 april 2021 van 12u00 tot en met 18u30 - 

beslissing 

 Naar aanleiding van 2 wielerwedstrijden beslist het college over onderstaande 

maatregelen: 

Parkeerverbod: 

Op zondag 11 april 2021 vanaf  12u00 tot en met 18u30 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de Rembertstraat vanaf kruispunt met de Koning Albertstraat tot aan kruispunt met 

de Boudewijn Hapkenstraat. 

- in de Boudewijn Hapkenstraat vanaf kruispunt met de Rembertstraat tot aan kruispunt 

met de Koning Albertstraat. 

- in de Koning Albertstraat vanaf kruispunt met de Boudewijn Hapkenstraat tot aan 

kruispunt met de Rembertstraat (met uitzondering van de bestaande parkeerstroken). 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 2 februari 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

Eenrichtingsverkeer: 

Op 11 april 2021 vanaf 13u00 tot 18u30 wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de 

volgende straten: 

- in de Rembertstraat tussen de Boudewijn Hapkenstraat en de Koning Albertstraat, met 

gesloten richting vanaf de Koning Albertstraat 

- in de Koning Albertstraat tussen de Rembertstraat en de Boudewijn Hapkenstraat met 

gesloten richting vanaf de Boudewijn Hapkenstraat 

- in de Boudewijn Hapkenstraat tussen de Koning Albertstraat en de Remberstraat, met 

gesloten richting vanaf de Remberstraat. 

 

Het verkeer dat op het parcours komt is verplicht de rijrichting te volgen van de renners. 

 

6 Evenementen – Organisatie van de wielerwedstrijd  U17 en Dames Jeugd op 11 april 

2021 door K. Wielerclub Velosport Veldegem – beslissing 

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

wielerwedstrijd U17 en Dames Jeugd op 11 april 2021 door K. Wielerclub Velosport 

Veldegem op het grondgebied van gemeente Zedelgem. 

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

toelage voor U 17 en voor Dames jeugd, na het plaatsvinden van de activiteiten voor 

zover voldaan werd aan alle voorwaarden conform de geldende reglementen. 

 

7 Evenementen – Organisatie van het buurtfeest “Elzenhoek” op 4 juli 2021 door 

Buurtcomité Elzenhoek – beslissing 

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

buurtfeest “Elzenhoek” op 4 juli 2021 door Buurtcomité Elzenhoek op het grondgebied 

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

evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement 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. Zodra de corona-maatregelen gekend zijn van dat moment zal 

de organisator moeten aantonen aan de hand van de nodige documenten zodat men de 

maatregelen opvolgt. Het college van burgemeester en schepenen stemt in met 

uitbetaling van de subsidie of toelage na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover 

voldaan werd aan alle voorwaarden conform de geldende reglementen. 

 

8 Evenementen – Organisatie van het buurtfeest “Langenhoekstraat” op 4 en 5 

september 2021 door Wijkcomité De Langenhoek – beslissing 

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

buurtfeest “Langenhoekstraat” op 4 en 5 september 2021 door Wijkcomité 

Langenhoekstraat op het grondgebied van gemeente Zedelgem. Dit initiatief kan 

doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, het algemeen 

politiereglement 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. Zodra de 

coronamaatregelen gekend zijn van dat moment zal de organisator moeten aantonen 

aan de hand van de nodige documenten zodat men de maatregelen opvolgt. Het college 

van burgemeester en schepenen stemt in met uitbetaling van de subsidie of toelage na 

het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan alle voorwaarden 

conform de geldende reglementen. 

 



 

9 Evenementen – Organisatie van het evenement “Weideschieting” op 19-20 juni 2021 

door X-shooting – beslissing 

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

evenement “Weideschieting” op 19-20 juni 2021 door X-shooting op het grondgebied van 

gemeente Zedelgem. Dit initiatief kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene 

evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement 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. Zodra de actuele coronamaatregelen bekend zijn moet de 

organisator de benodigde documenten indienen bij dienst evenementen om aan te tonen 

dat de coronamaatregelen worden opgevolgd. De organisator moet de bewoners in de 

wijk rond De Groene Meersen informeren en een bewonersbrief verspreiden. Deze brief 

wordt voorafgaandelijk bezorgd worden aan het gemeentebestuur.  De organisator moet 

de specifieke voorwaarden vooropgesteld door de lokale politie opvolgen en de 

vragenlijst invullen en terugbezorgen aan de lokale politie. 

 

10 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 

Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op 

een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen - 

Aanslagjaar 2020 - Generatie 4 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de 

gemeentebelasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 

of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 10 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

350,00 EUR. 

 

11 Financiën - Oprichten multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem - 

Procedure Design and Build - Goedkeuring verslag nazicht eerste offertes - beslissing 

 Het college stelt voor om het het verslag van nazicht van de eerste offertes d.d. 25 januari 

2021 betreffende de opdracht ‘Oprichten multifunctioneel gebouw op de site Sint-

Maarten te Loppem’ goed te keuren. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop kassagekoppelde betaalterminals en geïntegreerde software 

voor hoofdbibliotheek Zedelgem en uitleenpost Aartrijke - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop kassagekoppelde betaalterminals en 

geïntegreerde software voor hoofdbibliotheek Zedelgem en uitleenpost Aartrijke" te 

gunnen aan Autocheck Systems bv en CCV Belgium nv. 

 

13 Jeugd – Werkwijze controle jeugdlokalen - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de nieuwe werkwijze van de controle op de gemeentelijke 

jeugdlokalen. 

 

14 Juridische zaken - Rapportering klachten periode 1 januari 2020 tot en met 31 

december 2020 - kennisname 

 Het college neemt kennis van het verslag van de behandelende klachten in de periode 

van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 tegen gemeentelijke en ocmw diensten conform 

het reglement klachtenbehandeling goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2012. 

De rapportering aan het managementteam en de gemeenteraad gebeuren in februari 

2021. 



 

 

15 Juridische zaken - Verkoop en aankoop patrimonium - Stand van zaken van 

bepaalde dossiers - kennisname 

 Het college neemt kennis van de stand van zaken in een aantal patrimoniumdossiers voor 

verkoop. 

 

16 Jurisische zaken - Fiscaal dossier - Verzoekschrift hoger beroep - kennisname 

 Het college neemt kennis van het verzoekschrift in hoger beroep neergelegd door 

tegenpartij in een fiscaal dossier. 

 

17 Milieu - Technische dienst - Aankoop podium - bespreking 

 Het college bespreekt de aankoop van een podium: in het reglement dient bepaald dat de 

organisatoren moeten meehelpen met het opzetten en afbreken van het podium 

 

18 Mobiliteit – Inzet van een vrijwilliger met vrijwilligersvergoeding - beslissing 

 Het college beslist dat de aanvrager kan ingezet worden als gemachtigd opzichter aan de 

scholen op het grondgebied van Zedelgem. Gezien de positie in Veldegem is vrijgekomen 

zal deze daar worden ingezet. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de monetaire vergoeding voor 

de prestaties. 

Het college keurt de vrijwilligersovereenkomst goed. 

 

19 Ondernemersloket – Voorstel tot samenwerking met Tifogroup BV in functie van het 

voorzien van een platform EK Pronostiek bij de lokale handelaars - beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de offerte van Tifogroup 

BV – Kuipweg 13 – 8400 Oostende voor de aankoop van het online platform voor het 

pronostiekspel van het  Europees Kampioenschap voetbal. 

 

20 Ondernemersloket – Voorstel tot uitrol campagne ‘Zedelgem verzorgt’ op het 

grondgebied Zedelgem - beslissing  

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

21 Openbare Werken – Brief van Riopact aan de provincie West-Vlaanderen voor 

afwijking van de standaardprocedure in kader van het project Groenestraat - 

kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de vraag van Riopact aan de Provincie West-Vlaanderen. 

 

22 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Baggeren van de kasteelvijver in het park van Loppem - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de gunningswijze, de raming en het lastenboek voor het 

baggeren van de vijver in het park van Loppem 

 

23 Openbare werken – Verkaveling aan de spoorwegstraat en de Collevijnstraat – 

definitieve oplevering en vrijgave borg – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de oplevering van de verkaveling in de spoorwegstraat en 

de vrijgave van de borg van de verkavelaar. 

 

 



 

24 Openbare werken – Verkaveling aan de stroelputstraat 45  – gedeeltelijke vrijgave 

borg – beslissing 

 Het college gaat akkoord om de borg van de verkaveling voor de helft vrij te geven naar 

aanleiding van de reeds gerealiseerde werken op openbaar domein 

 

25 Secretariaat - Oprichting nv Zo-Fier - samenwerking Luminus en Zefier - kennisname 

 Het college neemt kennis van de oprichting van nv Zo-Fier. 

 

26 Secretariaat – Verzekering vrachtwagen Scania - beslissing 

 Het college keurt de autoverzekeringspolis van de verzekeringsmaatschappij Ethias 

Hasselt met nr. 1/212/19987845/00 en bijvoegsel 001 aan deze polis voor de vrachtwagen 

Scania N333 goed. 

 

27 Sociale Zaken - Vervoer naar vaccinatiecentrum - bespreking  

 Het college bespreekt de voorgestelde nota: inzet op MMC en privé-vervoer met de vraag 

om de mogelijkheden te onderzoeken alsook een voorstel van criteria en bedrag van 

tussenkomst door de gemeente uit te werken. 

 

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. 

 

 


