
 

 

 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de gemeenteraad van 28 januari 2021 werd overeenkomstig 

artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de provinciegouverneur 

op heden, 4 februari 2021, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing van de gemeente 

Zedelgem. 
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AGENDA 

 

OPENBAAR 

 

 

1 SECRETARIAAT – LOKALE BRONOPSPORING EN CONTACTONDERZOEK COVID-19-PANDEMIE - 

BESLISSING COLLEGE D.D. 8 DECEMBER 2020 - BEKRACHTIGING EN GOEDKEURING 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 08 

december 2020 i.v.m. de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de lokale bronopsporing en 

contactonderzoek COVID-19-pandemie. 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de lokale bronopsporing en 

contactonderzoek COVID-19 pandemie goed. 

De gemeenteraad sluit een samenwerkingsovereenkomst en verwerkingsovereenkomst m.b.t. de 

lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19 pandemie af met het Agentschap Zorg en 

Gezondheid. 

De gemeenteraad neemt kennis van de toegang tot de Interne Controletoren en het 

Uitbraakvolgsysteem. 

 

2 JEUGD – SUBSIDIEREGLEMENT KADERVORMING VOOR JEUGD - GOEDKEURING 

 De gemeenteraad keurt het subsidiereglement kadervorming voor jeugd goed. 

 

3 JEUGD – SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN - GOEDKEURING 

 De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor jeugd(werk)initiatieven goed. 

 

4 SOCIALE ZAKEN – AFSLUITEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET HET CGG IKV BESTEDING 

VLAAMSE MIDDELEN MET BETREKKING TOT ARMOEDESBESTRIJDING NAAR AANLEIDING VAN DE 

COVID19-PANDEMIE - BESLISSING   

 De gemeenteraad beslist om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het CGG, waardoor 

eerstelijns psychologische hulp lokaal kan aangeboden worden.  

 

5 MILIEU – INVOEREN OPHALING GFT – INVOEREN OPHALING P+MD - BESLISSING   

 De gemeenteraad gaat akkoord om vanaf 1 april 2021 de inzameling van P+MD op te starten.   

De gemeenteraad gaat akkoord om vanaf 1 januari 2022 de inzameling van GFT op te starten. 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van de gemeenteraad van 28 januari 2021 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

6 MOBILITEIT - AANVULLEND BLIJVEND POLITIEREGLEMENT INZAKE VERDELING VAN DE RIJBAAN 

IN RIJSTROKEN OP HET GRONDGEBIED ZEDELGEM - AANPASSING - BESLISSING 

 De gemeenteraad beslist dat volgende wegen verdeeld worden in twee rijstroken door middel van 

onderbroken of volle witte strepen: 

In de deelgemeente Zedelgem: 

- de Dr. Adriaensstraat tussen de Jos. Vereeckestraat en de Pol Vandorpestraat 

- de Groenestraat vanaf de Brugsestraat tot aan de Jos. Vereeckestraat en in de bochten 

- de Loppemsestraat ter hoogte van de bocht aan de Zaggebroekstraat 

- de Loppemsestraat ter hoogte van de rotonde Heidelberg 

- de Loppemsestraat tussen de Esdoornlaan en de Fazantenlaan 

- de Sint-Jorislaan tussen Xaveriaenenplein en Moerstraat 

- de Schatting ter hoogte van de bocht aan huisnummer 8 

- in de bocht van de Collevijnstraat naar de Hoge Vautestraat 

- in de bocht van de Hoge Vautestraat naar de Stijn Streuvelstraat 

- de Kronestraat ter hoogte van de bochten 

- de Diksmuidse Heirweg in de bochten 

- de Snellegemsestraat vanaf het kruispunt met de Diksmuidse Heirweg tot de grondgebiedgrens met 

Jabbeke 

- de Burg. Jos Lievensstraat ter hoogte van de Casierswegel 

- in de Berkenhagestraat vanaf de Wisselstraat tot aan huisnummer 59. 

In de deelgemeente Loppem: 

- de Rijselsestraat vanaf huisnummer 12 tot aan de grondgebiedgrens met Ruddervoorde 

- de Andrieshoek ter hoogte van huisnummer 20 tot en met 24 

- in de Leliestraat / Merkemveldweg ter hoogte van de Merkemveldweg 

- de Molendreef ter hoogte van de brug over de E 403 

- de Rolleweg in de bochten 

- de Guido Gezellelaan in de bochten 

- de Pierlapont ter hoogte van het kruispunt met de Diepstraat 

- de Pierlapont ter hoogte van de vluchtheuvel aan huisnummer 118 

- de Kapellestraat vanaf de Steenbrugsestraat tot voor huisnummer 8. 

In de deelgemeente Veldegem: 

- de Koningin Astridstraat ter hoogte van de brug met de E 403 

- de Koningin Astridstraat, gedeelte tussen de Acaciastraat en de Halfuurdreef 

- de Kloosterstraat ter hoogte van de asverschuivingen 

- in de Veldegemsestraat ter hoogte van de bochten 

- in de Rembertstraat vanaf het kruispunt met de Koning Albertstraat tot over huisnummer 7 

- in de Rembertstraat vanaf de Bergestraat tot aan het grondgebied Torhout 

- in de Koningin Astridstraat vanaf de grondgebiedgrens met Oostkamp tot aan de Bosdreef. 

In de deelgemeente Aartrijke: 

- de Noordstraat 

- de Rozeboomstraat ter hoogte van de bochten  

- de Steenstraat gedeelte tussen De Holde en de grondgebiedgrens met Torhout 

- de Steenstraat ter hoogte van de bocht tussen huisnummer 12 en 14 

- de Aartrijksestraat vanaf de Sportlaan tot aan grondgebied Torhout 

- de Minnenzangerstraat tussen huisnummer 31 en 37 

- de Ossebilkstraat ter hoogte van de bochten 

- de Brugse Heirweg ter hoogte van de bochten. 

Deze maatregel zal aangeduid worden conform artikel 72.1 van het koninklijk besluit van 1 december 

1975. 

De overtredingen op dit besluit worden gestraft met politiestraffen. 

Het blijvend politiereglement van 6 september 2012 inzake verdeling van de rijbaan in rijstroken door 

wegmarkeringen op grondgebied Zedelgem wordt opgeheven. 

 



 

7 JURIDISCHE ZAKEN - PROTOCOL UITWISSELING PERSOONGEGEVENS IN HET KADER VAN 

HANDHAVING QUARANTAINE MAATREGELEN - BEKRACHTIGING BESLISSING 

 De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 14 januari 2021 waarbij het protocol om 

inzage te krijgen in de lijst van persoonsgegevens voor handhaving van de quarantaineplicht bij 

hoogdringendheid werd goedgekeurd. 

 

8 VARIA 

  

8.1 Vaccinatiecentrum en -campagne - stand van zaken 

 De stand van zaken wordt toegelicht. 

 

8.2 Ventilus project - stand van zaken 

 De stand van zaken wordt toegelicht. 

 

9 INTERPELLATIE VAN DE GROENFRACTIE IN VERBAND MET HET MASTERPLAN GROENE MEERSEN 

EN HET WOONUITBREIDINGSGEBIED PATRIJZENHOEK 

 Het masterplan wordt toegelicht. 

 

10 VRAGEN EN ANTWOORDEN 

  

11 GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

 In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere 

wijzigingen werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de 

dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid 

heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de 

vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de 

notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige 

vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd.  

 

 

 


