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1 Archief – Inventaris bouwkundig erfgoed – kennisgeving  

 Het college neemt kennis van het feit dat Raakvlak voor de gemeente Zedelgem de 

controle en actualisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed op zich neemt en in deze 

fungeert als aanspreekpunt voor het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

 

2 Archief – Toegankelijkheid bevolkingsregisters - beslissing 

 Het college geeft toelating om een afschrift van de gevraagde persoonsgegevens te 

verstrekken zonder betaling van retributie. Voor de opzoekingen naar de andere 

personen vermeld in de aanvraag geeft het college geen toelating, tenzij de nodige 

gegevens verstrekt worden op basis waarvan de toestemming wettelijk verleend kan 

worden. 

 

3 Cultuur – Aanbod zomer 2021 – kennisgeving  

 Het college neemt kennis van de voorstellen voor een cultuuraanbod tijdens de maanden 

juli tot en met september 2021 en vraagt de dienst cultuur dit verder uit te werken en te 

organiseren, binnen de beschikbare kredieten. 

 

4 Cultuur/Vrije Tijd – Reuzeleuke Zomer 2021 – kennisgeving/beslissing 

 Het college neemt kennis van de uitwerking van het concept “Reuzeleuke Zomer” als 

alternatief voor de organisatie van de Reuzenstoet 2021 en gaat akkoord met de 

voorgestelde initiatieven en timing. 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 

twee wielerwedstrijden te Veldegem op 16 mei 2021 van 10u00 tot en met 18u30 - 

beslissing 

 Naar aanleiding van twee wielerwedstrijden in Veldegem beslist het college van 

burgemeester en schepenen over de onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

 

Parkeerverbod: 

Op zondag 16 mei 2021 vanaf 09u00 tot en met 18u30 zal het verboden zijn te parkeren: 

- Rembertstraat, vanaf de Krombekestraat tot aan de Bergenstraat 

 

Op zondag 16 mei 2021 vanaf 09u00 tot en met 12u30 zal het verboden zijn te parkeren: 

- In de Halfuurdreef, vanaf de Bergenstraat tot aan de Steenovenstraat 

- In de Bergenstraat, vanaf de Rembertstraat tot aan de Halfuurdreef 

- In de Steenovenstraat, vanaf de Rembertstraat tot aan de Halfuurdreef 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

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

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

Op zondag 16 mei 2021 vanaf 13u00 tot en met 18u30 zal het verboden zijn te parkeren: 

- In de Rembertstraat, vanaf de Bergenstraat tot aan de Boudewijn Hapkensstraat 

- In de Boudewijn Hapkensstraat, vanaf de Rembertstraat tot aan de Krombekestraat 

- In de Krombekestraat, vanaf de Boudewijn Hapkensstraat tot aan de Rembertstraat 

 

Verbod voor alle verkeer: 

Op zondag 16 mei 2021 vanaf 09u30 tot en met 13u00 wordt alle verkeer verboden in de 

volgende straten: 

- Rembertstraat, vanaf de Krombekestraat tot aan de Bergenstraat 

- In de Halfuurdreef, vanaf de Bergenstraat tot aan de Steenovenstraat 

- In de Bergenstraat, vanaf de Rembertstraat tot aan de Halfuurdreef 

- In de Steenovenstraat, vanaf de Rembertstraat tot aan de Halfuurdreef 

 

Op zondag 16 mei 2021 vanaf 13u30 tot en met 18u30 wordt alle verkeer verboden in de 

volgende straten: 

- Rembertstraat, vanaf de Krombekestraat tot aan de Boudewijn Hapkensstraat 

- In de Boudewijn Hapkensstraat, vanaf de Rembertstraat tot aan de Krombekestraat 

- In de Krombekestraat, vanaf de Boudewijn Hapkensstraat tot aan de Rembertstraat 

 

6 Evenementen – Organisatie van de wielerwedstrijd Aspiranten en miniemen op 16 

mei 2021 door K. Wielerclub Velosport Veldegem – beslissing 

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

wielerwedstrijd Aspiranten en miniemen op 16 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 veiligheidsdiensten 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. 

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. 

De toelating wordt verleend om gebruik te maken van een geluidsinstallatie die voldoet 

aan de milieuwetgeving ter hoogte van de aankomst. 

Er wordt, overeenkomstig de wet op sportweddenschappen van 26 juni 1963, een verbod 

uitgevaardigd op het behouden van kansspelen en loterijen op openbare plaatsen 

gedurende de wedstrijd. 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop plantgoed - Voorjaar 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop plantgoed - Voorjaar 2021" als volgt te 

gunnen: perceel 1 aan FLEUR nv en perceel 2 aan Willaert nv. 

 

 



 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop stationaire hogedrukreiniger voor stoomplaats technische 

dienst - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop stationaire hogedrukreiniger voor 

stoomplaats technische dienst" te gunnen aan Kärcher Center Van Mol West. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Jaarlijks onderhoud automatische poorten technische dienst - Uitbreiding 

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Jaarlijks onderhoud automatische poorten 

technische dienst" te gunnen aan L-Door Nassau bv. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Opmaak masterplan toekomstvisie centrum Zedelgem - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 De opdracht 'opmaak masterplan' wordt gegund aan studio Levier, Sint-Baafsplein 10 te 

9000 Gent, tegen een regietarief van 90,00 EUR excl. btw of 108,90 EUR incl. 21 % btw per 

uur en voor een maximumbedrag van 30.000,00 EUR excl. btw of 36.300,00 EUR incl. 21 % 

btw. De gepresteerde uren zullen telkens op maandbasis worden aangerekend. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Organisatie van online biedingen voor verkoop gemeentelijk en OCMW 

patrimonium - Toewijzen verkopen - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Uitbreiding tijdsregistratiesysteem - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Uitbreiding tijdsregistratiesysteem" te gunnen 

aan GET nv. 

 

13 Juridische zaken - Kosteloze overdracht grond zachte doorsteek Groene Meersen 

door Vivendo - Ontwerpakte - beslissing  

 Het college keurt de ontwerpakte voor kosteloze doorsteek Groene Meersen door 

Vivendo goed. 

 

14 Juridische zaken - Onteigeningsdossier GAG Plaatsebeek - Besluiten - kennisname 

 Het college neemt kennis van de besluiten die door de raadsman werden neergelegd in 

het onteigeningsdossier GAG Plaatsebeek. 

 

15 Milieu – Aanvragen van premie voor regulier beheer en baggerwerken in het Park 

van Loppem - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een premie aan te vragen bij het 

Agentschap Onroerend erfgoed voor het reguliere onderhoud en het baggeren van de 

vijver in het Park van Loppem. 

 

16 Milieu – Baggeren van de vijver in het Park van Loppem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om het baggeren van de vijver in het 

Park van Loppem te laten doorgaan. 

 

 



 

17 Milieu – Gratis hakselhout voor Natuurpunt Zedelgem - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om gratis hakselhout ter beschikking 

te stellen van Natuurpunt Zedelgem. 

 

18 Milieu - Politiereglement houdende ophaling, opslag, en verwerking van 

huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval – beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen keurt het aangepast politiereglement 

houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig 

bedrijfsafval principieel goed. 

 

19 Mobiliteit – Voorstel tot het uitbreiden van de fietsstraten op het grondgebied 

Zedelgem - beslissing 

 Het college beslist gunstig tot de uitbreiding van de fietsstraten. Onderstaande wegen 

worden extra ingericht: 

In de deelgemeente Zedelgem: 

- Collevijnstraat 

In de deelgemeente Aartrijke: 

- Schoolstraat 

In de deelgemeente Veldegem: 

- N. Fonteynestraat 

- Lokaalstraat 

- Mariastraat 

- Kloosterstraat vanaf kruispunt Muscarstraat tot aan het kruispunt Lanestraat / Sint-

Corneliusstraat. 

 

20 Openbare werken – Goedkeuring jaaractieplan fluvius/Imewo voor 2021 voor de 

openbare verlichting – beslissing 

 Het college gaat akkoord met het jaaractieplan zoals voorgesteld door Imewo/Fluvius. 

 

21 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Dringende herstellingen aan betonvakken in de Loppemsestraat - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de lastvoorwaarden en de gunning voor de 

herstellingswerken van betonvakken in de Loppemsestraat. 

 

22 Ruimte – Bezwaar leegstand Koning Albertstraat 2 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel. 

 

23 Ruimte - Festival van de arcihtectuur 17 oktober 2021 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met deelname aan het 'Festival van de Architectuur'. 

 

24 Secretariaat - Preventie – Overzicht arbeidsongevallen jaar 2020 – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de arbeidsongevallen, arbeidsongevallen op de weg naar 

en van het werk en de EHBO-verzorgingen of bijna-arbeidsongevallen die zich voordeden 

tijdens het jaar 2020. 

 

25 Secretariaat – Verzekeringen – Polis verzekering tegen geweld mandatarissen - 

Goedkeuring – beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 



 

 

26 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

27 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

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

zitting van de gemeenteraad van 25 maart 2021. 

 

28 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

29 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


