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1 Cultuur/Evenementen – Voorstel subsidiereglement gemeenschapsvormende lokale 

socio – culturele evenementen en activiteiten - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel van reglement voor gemeenschapsvormende 

lokale socio –culturele activiteiten en evenementen met inwerkingtreding vanaf 1 januari 

2022 alsook met bijhorende heroriëntatie van budgetten binnen beleidsdomein welzijn in 

kader van dit reglement en beslist dit ter bekrachtiging voor te leggen aan de 

gemeenteraad van 27 mei 2021. 

Het college gaat akkoord met het voorzien van een verhoging van de subsidie voor zowel 

de optocht in kader van carnaval Veldegem als de kindermarkt Veldegem. 

 

2 Cultuur/Vrije Tijd – UiTpas - beslissing 

 Het college beslist negatief de uitrol van de UiTpas in de gemeente Zedelgem te voorzien. 

 

3 Evenementen – Organisatie van “Theaterzoektocht Donker als december” van 1 mei 

tot 29 augustus 2021 door Het Zingend Vuurgeboomte – beslissing 

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

“Theaterzoektocht Donker als december” van 1 mei tot 29 augustus 2021 door Het 

Zingend Vuurgeboomte 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. 

 

4 Evenementen – Organisatie van de wielerwedstrijd Elfstedenronde op 6 juni 2021 

door Golazo – beslissing 

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

wielerwedstrijd Elfstedenronde op 6 juni 2021 door Golazo op het grondgebied van 

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

evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement, het politiebesluit van 18 

februari van de provinciegouverneur 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. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 30 maart 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

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. 

 

5 Evenementen -  Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

doortocht van de Elfstedenronde op 6 juni 2021 - beslissing 

 Naar aanleiding van de doortocht van de Elfstedenronde beslist het college van 

burgemeester en schepenen over de onderstaande beperkingen: 

Parkeerverbod: 

Het is verboden te parkeren op 6 juni 2021 tussen 11u30 en 13u00 in: 

- de Aartrijksestraat vanaf huisnummer 13 tot en met huisnummer 69 

- de Dwarsstraat 

 

6 Facilitair beheer - Conditiemeting van gebouwen - Tabel met conditiescore en 

prioritisering van risiconiveaus per gebouw - goedkeuring 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt voor het project conditiemetingen 

gebouwen de tabel met gewenste conditiescores en de prioritisering van risiconiveaus 

per gebouw goed. 

 

7 Facilitair beheer - Extra schuifdeur Jonkhove - Gunning van de werken - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de opdracht tot het plaatsen van een 

extra schuifdeur in dienstencentrum Jonkhove goed en wijst deze werken toe aan de 

firma PDS uit Oudenaarde. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop akoestische panelen voor polyvalente zaal in De Bosserij - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop akoestische panelen voor polyvalente 

zaal in De Bosserij" te gunnen aan Bekafun bvba. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop urnenkelders diverse begraafplaatsen - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop urnenkelders diverse begraafplaatsen" 

te gunnen aan AAG Nys bv. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Leveren en plaatsen afsluiting beachvolleybalveld in De Groene Meersen - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Leveren en plaatsen afsluiting beachvolleybalveld 

in De Groene Meersen" te gunnen aan Strong In Fences - Niels Mortelé. 

 

11 Jeugd – Jeugdcentrum als studeerplaats – beslissing 

 Het college beslist om het jeugdcentrum tijdens blokperiodes en mits beschikbaarheid 

van het jeugdcentrum steeds op weekdagen tussen 8u en 18u open te stellen als 

studeerplaats voor 20 studenten, mits toepassing van de voorzorgsmaatregelen. 

 

12 Milieu – Indienen subsidieaanvragen voor lokaal klimaatprojecten - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een subsidie aan te vragen voor 

de relighting van verschillende sportterreinen. 



 

 

13 Milieu – Roofvogeldemonstraties op 29 april 2021 in de Hopper Merkenveld – 

kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de roofvogeldemonstratie 

die in domein de Hopper Merkenveld zal plaatsvinden op 29 april 2021. 

 

14 Mobiliteit – Inzet van een vrijwilliger met vrijwilligersvergoeding - beslissing 

 Op basis van de voorliggende documenten beslist het college om een vrijwilliger in te 

zetten als gemachtigd opzichter. De vrijwilligersovereenkomst wordt goedgekeurd. 

Aan de vrijwilliger wordt een forfaitaire vrijwilligersvergoeding betaald per gepresteerde 

dag. 

 

15 Ondernemersloket - Aanvraag tot het bekomen van afwijkingen op de wekelijkse 

rustdag en verplichte sluitingsuren voor de handelszaken van Zedelgem voor het 

jaar 2021 - beslissing 

 Het college keurt de afwijkingen op de wekelijkse rustdag en verplichte sluitingsuren voor 

de handelszaken van Zedelgem voor het jaar 2021 goed. 

 

16 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Wegeniswerken Schattingbeekwijk - Lus de linde - Goedkeuring 

voorlopige oplevering - beslissing 

 Het college beslist om de werken in de Lus de Linde voorlopig op te leveren en de 

bijhorende borg gedeeltelijk vrij te geven. 

 

17 Openbare werken – Aanvraag van nutswerken door Fluvius – Aanleg 

glasvezelwachtbuis langs Aartrijksestraat-Moubekestraat-Rozenboomstraat-

Poorterijstraat-Torhoutsesteenweg-Koning Albertstraat-Kloosterstraat – beslissing 

 Het college geeft goedkeuring voor de aanleg van de glasvezelwachtbuis langs de 

Aartrijksestraat-Moubekestraat-Rozenboomstraat-Poorterijstraat-Torhoutsesteenweg-

Koning Albertstraat en Kloosterstraat. 

 

18 Openbare werken – Veiligheid inrichting van Groenestraat met bestaande conflicten 

tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers ter hoogte van handelszaken - bespreking 

 Het college bespreekt de problematiek die zich stelt bij de herinrichting van de 

Groenestraat: het standpunt is om de haakse parkeerplaatsen te behouden ter hoogte 

van de bakker en de apotheek en de parkeerstroken te voorzien aan de overkant van de 

straat (kant Belfius).Concreet komt dit er op neer om de huidige toestand te behouden. 

Hiertoe zal een vergadering met het studiebureau en de provincie belegd worden. 

 

19 Openbare werken - Verkaveling langs de Bosduivenpad – Goedkeuring 

uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het uitvoeringsdossier voor de verkaveling aan het 

bosduivenpad te Loppem en legt de borg voor deze verkaveling vast. 

 

20 Ruimte - Gemeentelijk toewijzingsreglement - beslissing 

 Het college keurt het gemeentelijk toewijzingsreglement goed. 

 

21 Secretariaat – Lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19-pandemie – 

Rapportagedocument genomen maatregelen - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het rapportagedocument mbt de genomen maatregelen 

ivm de lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19-pandemie. 



 

 

22 Sport - Bezettingscijfers zwembad De Groene Meersen 2020 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de bezettingscijfers van 2020 voor het gemeentelijk 

zwembad De Groene Meersen. 

 

23 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

24 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

25 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

26 Jeugd - Speelpleinwerking paasvakantie 2021 - bespreking 

 Het college bespreekt de nota mbt de speelpleinwerking tijdens de paasvakantie 2021: 

het college gaat akkoord met de organisatie van speelpleinwerking in de paasvakantie 

volgens de van toepassing zijnde corona-richtlijnen en van 7 tot 18u. 

 

27 Ruimte - Aanpassing aantal woongelegenheden projecten De Varens en De Linde - 

beslissing 

 Het college neemt kennis van het verslag van het lokaal woonoverleg van 30 maart 2021 

en sluit zich hierbij aan. 

Het college kan principieel akkoord gaan met een ruil van het openbaar domein binnen 

de projecten de Varens en de Linde met Vivendo. 

 

 


