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1 Archief – Communitywerking Bokrijk – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de uitwerking van een communitywerking rond ‘het postje’ 

uit Loppem in samenwerking met Bokrijk. 

 

2 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

wielerwedstrijd in Veldegem op 1 mei 2021 van 13u00 tot en met 18u30 - beslissing 

 Naar aanleiding van een wielerwedstrijd in Veldegem beslist het college over 

onderstaande beperkingen voor het verkeer 

 

Parkeerverbod 

Op zaterdag 1 mei 2021 vanaf 13u00 tot en met 18u30 zal het verboden zijn te parkeren: 

- In de Bergenstraat – 6 borden 

- In de Veldegemsestraat, vanaf de Koning Albertstraat tot aan de Hutstraat – 24 borden 

- In de Hutstraat – 10 borden 

- In de Boldersdreef – 6 borden 

- In de Halfuurdreef muv van de parkeervakken – 6 borden 

- In de Halfuurdreef, vanaf de Koningin Astridstraat tot aan de Bergenstraat – 12 borden 

 

Eenrichtingsverkeer 

Op 1 mei 2021 vanaf 14u00 tot 18u00 wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de volgende 

straten: 

- In de Rembertstraat vanaf de Bergenstraat tot aan de Koningin Astridstraat met 

gesloten richting vanaf de Koningin Astridstraat 

- In de Koningin Astridstraat tussen de Rembertstraat en de Kloosterstraat met gesloten 

rijrichting vanaf de Kloosterstraat 

- In de Koning Albertstraat tussen de Kloosterstraat en de 

Veldegemsestraat/Stroelputstraat met gesloten rijrichting vanaf de 

Veldegemsestraat/Stroelputstraat 

- In de Veldegemsestraat tussen de Koning Albertstraat en de Hutsstraat/Spoorwegstraat 

met gesloten rijrichting vanaf de Hutstraat/Spoorwegstraat 

- In de Hutstraat met gesloten rijrichting vanuit de Kloosterstraat 

- In de Kloosterstraat tussen de Hutstraat en de Boldersdreef met gesloten rijrichting 

vanuit de Boldersdreef 

- In de Boldersdreef met gesloten rijrichting vanaf de Halfuurdreef 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 23 februari 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

- In de Halfuurdreef tussen de Boldersdreef en de Koningin Astridstraat met gesloten 

rijrichting vanaf de Koningin Astridstraat 

- In de Halfuurdreef tussen de Koningin Astridsstraat en de Bergenstraat met gesloten 

rijrichting vanuit de Bergenstraat. 

-In de Bergenstraat tussen de Halfuurdreef en de Rembertstraat met gesloten rijrichting 

vanaf de Rembertstraat. 

 

3 Evenementen – Organisatie van de wielerwedstrijd 1-meiprijs Wouter Dewilde op 1 

mei 2021 door K. Wielerclub Velosport Veldegem – beslissing 

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

wielerwedstrijd 1- meiprijs Wouter Dewilde voor de beloften en de elite zonder contract 

op 1 mei 2021 door K. Wielerclub Velosport Veldegem 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. 

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

toelage voor de beloften en voor de elite zonder contract, na het plaatsvinden van de 

activiteiten voor zover voldaan werd aan alle voorwaarden conform de geldende 

reglementen. 

 

4 Facilitair beheer - Reconversie technische dienst - verplaatsing waterteller - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van De Watergroep voor de 

verplaatsing van de waterteller van de oudste loodsen van de gemeentelijke technische 

dienst goed, dit in het kader van de algemene reconversie van de technische dienst. 

 

5 Financiën - Overdracht kredieten vorig boekjaar voor investeringen en financiering - 

vaststelling 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst van over te dragen kredieten 

vorig boekjaar voor investeringen en financieringen vast. De digitale rapportering wordt 

bezorgd aan de Vlaamse Overheid. 

 

6 Juridische zaken - Onderwijs - Capaciteitsbepaling - Aanbodbevraging in functie van 

verdeling capaciteitsmiddelen schoolinfrastructuur 2022-2024 - beslissing  

 Het college gaat in op de aanbodbevraging in functie van verdeling capaciteitsmiddelen 

schoolinfrastructuur periode 2022-2024 die voorzien is voor alle Vlaamse steden en 

gemeenten. 

 

7 Juridische zaken - Project tennis Groene Meersen - Aanstellen raadsman - beslissing  

 Het college stelt een raadsman aan om haar juridisch te laten ondersteunen in een nieuw 

project voor de tennis in de Groene Meersen. 

 

8 Juridische zaken - Vloethemveld - Erfpacht en verzekering van de in erfpacht 

gegeven goederen - Premievoorstel Ethias - beslissing  

 Het college keurt het premievoorstel van Ethias voor de verzekering van de 

erfpachtgegeven goederen goed. 

 

 

 

 



 

9 Ondernemersloket – Voorzien van een prijzenpot voor het algemeen klassement van 

het EK pronostiekspel in Zedelgem- beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen beslist gunstig voor het voorzien van een 

prijzenpot voor het algemeen klassement van Zedelgem.  Hiervan wordt de helft voorzien 

door de gemeente Zedelgem zelf en de andere helft wordt voorzien door Tifogroup BV. 

 

10 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - opmaak van rooilijnplan voor de Groenestraat - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de offerte voor de opstelling van de rooilijnen in het project 

Groenestraat. 

 

11 Openbare werken – Verkaveling BVBA Gino Feys in de Oude Ieperweg – Definitieve 

oplevering - beslissing 

 Het college beslist om de definitieve oplevering van de verkaveling in de Oude Ieperweg 

goed te keuren en de resterende borg vrij te geven. 

 

12 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Laurentius - algemeen toezicht - kennisname 

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

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Laurentius van 09 februari 2021. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

13 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

14 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

15 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

16 Mobiliteit – Voorstel tot omleiden van de Lijn 72 in het kader van het voorzien van 

een halte aan het vaccinatiecentrum aan de Groene Meersen - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de tijdelijke omleiding van Lijn 

72 die het vaccinatiecentrum aan de Groene Meersen zal bedienen. Deze omleiding geldt 

gedurende het ganse vaccinatieproces. 

 

 


