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1 Burgerzaken - Begraafplaatsen - Aanvraag voortijdige beëindiging grafconcessie op 

de begraafplaats van Veldegem - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voortijdige stopzetting van de grafconcessie op de 

begraafplaats van Veldegem. Het grafmonument wordt eigendom van de gemeente, die 

de bestemming ervan bepaalt. 

 

2 Cultuur – Berging kunstclub Adeva in gemeentehuis Veldegem – beslissing 

 Het college beslist de overeenkomst met kunstclub Adeva voor de huur van een berging 

in gemeentehuis Veldegem in wederzijds akkoord te beëindigen met ingang van 1 maart 

2021. 

 

3 Cultuur – Subsidies basisuitrusting en muziekonderricht werkjaar 2020 - beslissing 

 Het college keurt de berekening en uitbetaling van de subsidies basisuitrusting voor het 

werkjaar 2020 voor de cultuurverenigingen goed, voor een totaalbedrag van 3.690,95 

EUR. 

Het college keurt de berekening en uitbetaling van de subsidies muziekonderricht voor 

het werkjaar 2020 goed, voor een totaalbedrag van 4.956,72 EUR. 

 

4 Cultuur – Uitreiking Cultuurprijzen 2021 – beslissing 

 Het college gaat akkoord de uitreiking van de cultuurprijzen dit voorjaar 2021 te 

annuleren gezien de voorbije en nog steeds geldende maatregelen in de strijd tegen 

Covid-19 alsook gebrek aan nominaties voor beide vooropgestelde categorieën. Een 

eerste uitreiking van de cultuurprijzen op basis van het nieuwe reglement wordt voorzien 

in het voorjaar van 2022, en dit voor de categorieën “Jonge Belofte” en “Zedelgemnaar 

buiten Zedelgem”. 

 

5 Evenementen -  Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

doortocht van de internationale rittenwedstrijd “Driedaagse Brugge - De Panne” op 

24 en 25 maart 2021 - beslissing 

 Naar aanleiding van een doortocht van de 3-daagse Brugge - De Panne beslist het college 

over onderstaande maatregelen: 

In toepassing van de verkeerswetgeving is het verboden om te parkeren op de rijweg 

langs de Brugsestraat, Loppemsestraat, Torhoutsesteenweg en de Eernegemsestraat. Er 

moet geen bijkomend parkeerverbod voorzien worden. 

Er geldt een parkeerverbod op 24 en 25 maart 2021 van 11u30 tot en met 13u30 

-In de Groenestraat van huisnummer 1 tot en met huisnummer 75. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 16 februari 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Heirweg 

rommelmarkt te Zedelgem op 21 en 22 augustus 2021 - beslissing 

 Naar aanleiding van Heirweg rommelmarkt beslist het college over onderstaande 

beperkingen voor het verkeer 

 

Parkeerverbod: 

Op zaterdag 21 augustus 2021 van 09u30 tot en met zondag 22 augustus 2021 om 20u00 

in de Diksmuidse Heirweg vanaf het kruispunt met de Snellegemsestraat tot aan het 

kruispunt met de Stakedreef (t.h.v. huisnummers 98-115) 

 

Op zondag 22 augustus 2021 van 05u00 tot 20u00 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de Diksmuidse Heirweg vanaf het kruispunt met de Snellegemsestraat tot aan het 

kruispunt met de Kronestraat 

- in de Snellegemsestraat vanaf het kruispunt met de Diksmuidse Heirweg tot aan het 

kruispunt met de Kezelbergstraat 

- in de Vier Eiken 

- in de Kezelbergstraat 

- in de Hollebekestraat 

- in het Maantjesveld en De Baetsdreef 

 

Verbod voor alle verkeer: 

Op zaterdag 21 augustus 2021 van 09u30 tot en met zondag 22 augustus 2021 om 20u00 

in de Diksmuidse Heirweg vanaf het kruispunt met de Snellegemsestraat tot aan het 

kruispunt met de Stakedreef (t.h.v. huisnummers 98-115) 

 

Op zondag 22 augustus 2021 van 05u00 tot 20u00 zal alle verkeer verboden zijn: 

- in de Diksmuidse Heirweg tussen de Snellegemsestraat en de Stakedreef (t.h.v. 

huisnummers 98-115) 

- in de Diksmuidse heirweg tussen de Snellegemsestraat en de Kronestraat 

- in de Snellegemsestraat tussen de grens met Jabbeke en de Kezelbergstraat 

- in de Vier Eiken tussen de Snellegemsestraat en de Kezelbergstraat 

- in het Maantjesveld en De Baetsdreef 

 

Wegomleggingen: 

- het verkeer komende van Snellegem richting Zedelgem zal omgeleid worden via 

Jabbeke en Aartrijke 

- het verkeer komende van Zedelgem via de Snellegemsestraat zal omgeleid worden via 

de Sint-Laurentiusstraat, Kronestraat en Diksmuidse Heirweg richting Aartrijke naar 

Snellegem. 

 

7 Financiën - CREAT Aankoopcentrale - Raamovereenkomst - Asbestonderzoek en -

inventarisatie - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst “Asbestonderzoek en -

inventarisatie" van CREAT Aankoopcentrale met uitvoering door ABESCO Regio West 

goed te keuren. 

 

 

 



 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop mobiel podium uitleendienst - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop mobiel podium uitleendienst" te gunnen 

aan Touartube nv. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop strooizout - Winterperiodes 2019-2020 t.e.m. 2022-2023 - 

Goedkeuring ingebrekestelling - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de ingebrekestelling voor de opdracht "Aankoop strooizout 

- Winterperiodes 2019-2020 t.e.m. 2022-2023", met als leverancier Fam International nv. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Abonnement beeldbank voor dienst communicatie - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Abonnement beeldbank voor dienst 

communicatie" te gunnen aan Adobe Systems Belgium bv. 

 

11 Juridische zaken - Noodplanning - Vaccinatiecentrum Groene Meersen - 

Operatieorder hulpdiensten, draaiboek preventie en veiligheid, operationeel 

draaiboek - kennisname 

 Het college neemt kennis van het operatieorder hulpdiensten, draaiboek preventie en 

veiligheid en het operationeel draaiboek van het vaccinatiecentrum Groene Meersen. 

 

12 Juridische zaken - Vaccinatiecentrum - Vervoersovereenkomst - beslissing  

 Het college keurt de ontwerpvervoersovereenkomst die zal worden afgesloten met Ride 

N Roll voor vervoer naar het vaccinatiecentrum goed. 

 

13 Juridische zaken - Ontwerp politiereglement motorclubs - beslissing  

 Het college stelt dit punt uit en vraagt om het ontwerp van tekst af te toetsen op 

juridische correctheid, in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel en de GDPR-regelgeving. 

 

14 Juridische zaken - Vraag politie tot toevoeging van een artikel in het nieuw ontwerp 

APR - beslissing  

 Het college gaat akkoord met de toevoeging van een artikel in het ontwerp van het APR 

dat nog zal worden voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad. 

 

15 Juridische zaken - Project Groene Meersen - Verwerving grond - Aanstellen 

landmeter  - beslissing  

 Het college start de procedure tot verwerving van grond tot uitbreiding sport- en 

cultuurcentrum Groene Meersen op en stelt een landmeter aan. 

 

16 Juridische zaken - Project Sint - Maarten - Opmaak notariële huurovereenkomst - 

Aanstellen notaris - beslissing 

 Het college stelt notariskantoor Lommée en Daems aan voor de opmaak van een 

notariële huurovereenkomst. 

 

17 Juridische zaken - Verkoopdossiers - Aandachtspunten en aanpassingen in de 

procesflow - kennisname  

 Het college neemt kennis van de nota waarin de procesflow voor de verkoopdossiers 

wordt uiteengezet. 



 

 

18 Milieu – Oogst korte Omloophout winter februari 2021 - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de oogst van het korte 

omloophout 

 

19 Milieu - Deelname van de gemeente Zedelgem aan Earth Hour - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan Earth hour op 

27 maart 2021 

 

20 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding het afsluiten van de Sint-

Laurentiusstraat met betrekking tot COVID-19 – beslissing 

 Naar aanleiding van de huidige COVID-19 maatregelen 

 

Parkeerverbod: 

Vanaf 16 februari 2021 tot en met 18 april 2021 zal het verboden zijn om te parkeren in: 

- De Sint-Laurentiusstraat tussen de Burg. Jos. Lievensstraat en Kerkplein aan de zijde 

van de oneven huisnummers (kant school). Dit verbod wordt aangegeven door de 

verkeersborden E3 met onderbord datum en uur van uitvoering. 

Vanaf 16 februari 2021 tot en met 18 april 2021 tussen 11u30 en 16u30 zal het verboden 

zijn om te parkeren in: 

-De Sint-Laurentiusstraat tussen de Burg. Jos. Lievensstraat en Kerkplein aan de zijde van 

de even huisnummers (overkant school) 

 

Verbod voor alle verkeer: 

Vanaf 16 februari 2021 tot en met 18 april 2021 zal alle verkeer verboden zijn tijdens de 

schooldagen (muv fietsers) in de Sint-Laurentiusstraat in het gedeelte tussen Kerkplein 

en de Burg. Jos. Lievensstraat op onderstaande dagen en uren: 

- maandag, dinsdag en donderdag tussen 15u45 en 16u15 

- woensdag tussen 11u40 en 12u15 

- vrijdag tussen 15u20 en 15u50 

 

21 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de maatregelen ter hoogte 

van de school De Glimlach met betrekking tot de verspreiding van de COVID-19 in 

Zedelgem - beslissing 

 Naar aanleiding van de COVID-19 maatregelen ter hoogte van de scholen is er een 

verlenging van de bestaande situatie aan de BS De Glimlach tot en met de paasvakantie 

Parkeerverbod: 

Vanaf 16 februari 2021 tot en met 18 april 2021 zal het verboden zijn te parkeren in de 

Sint-Elooistraat ter hoogte van de parkeerstroken langs de volledige lengte van de 

basisschool De Glimlach. 

 

22 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de oprichting van een 

vaccinatiecentrum in de Groene Meersen vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 

2021 - beslissing 

 Naar aanleiding van de oprichting van het vaccinatiecentrum in de Groene Meersen 

beslist het college over onderstaande beperkingen van het verkeer: 

 

Parkeerverbod: 

Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021 zal het verboden zijn te parkeren 

- toegangsweg sportcentrum Groene Meersen langs beide zijden van de rijweg 



 

- in de Hyacintenlaan vanaf huisnummer 3 tot en met 17 

Dit verbod wordt aangeduid door de verkeersborden “E1”. 

Het is verboden te parkeren op de laatste 2 rechtse parkeerhavens met uitzondering van 

medewerkers van het vaccinatiecentrum 

 

Parkeerplaats voor mindervalide 

Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021 worden er ter hoogte van de ingang van 

het vaccinatiecentrum 9 parkeerplaatsen voor mindervalide gerealiseerd. 

Dit wordt aangegeven met de verkeersborden E9a met pictogram voor mindervalide 

 

Blauwe zone 

Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021 worden de twee parkeerhavens aan de 

linkse zijde bij het binnenrijden van de Groene Meersen ingericht als een blauwe zone 

met een maximum parkeerduur van 2 uur. 

 

Parkeerplaats voor taxi’s 

Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021 zullen 4 parkeerplaatsen worden ingericht 

voor taxi’s. Deze bevinden zich aan de langsparkeerstrook ter hoogte van het paviljoen. 

Dit wordt aangeduid door het verkeersbord E9a met onderbord taxi’s, de bestaande 

borden m.b.t. bus parking wordt afgedekt. 

 

23 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - studieopdracht voor herinrichting en uitbreiding van de sportterreinen 

in de Groene Meersen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de lastvoorwaarden en de gunningswijze van de 

studieopdracht voor herinrichting en uitbreiding van de sportterreinen in de groene 

meersen. 

 

24 Secretariaat – Campagne ‘Stem en stoef met jouw lokale winkelier’ – beslissing 

 Het college beslist om deel te nemen aan de campagne ‘Stem en stoef met jouw lokale 

winkelier’. Het college beslist dat volgende prijs zal worden geschonken: 100 euro, onder 

te verdelen in 4 bons van 25 euro. 

 

25 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Martinus - algemeen toezicht 

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Martinus van 01 februari 2021. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

26 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Martinus – verkiezing samenstelling kerkraad - 

algemeen toezicht 

 In het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken neemt het college kennis van 

de verkiezing van de samenstelling van de kerkraad Sint-Martinus Loppem d.d. 02 

december 2020. 

 

27 Sociale zaken / Jeugd – Actieplan Warme Gemeente – tussentijdse evaluatie – 

kennisgeving    

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de tussentijdse evaluatie 

van het actieplan Warme Gemeente 2020 – 2021. 

 

 



 

28 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

29 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

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

zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2021. 

 

30 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

31 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


