
 

 

 

 

 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Annick Vermeulen 

Burgemeester 

 

 

1 Communicatie - Interne kernwaarden organisatie Zedelgem: waarden-

communicatiedragers interne waarden - beslissing 

 Het college beslist om de interne kernwaarden van de organisatie uit te rollen in 

waardendragers/communicatiedragers interne waarden en dit te doen door over te gaan 

tot de aankoop van een pakket aan waardendragers: hiervoor keurt het college het 

pakket-voorstel van de communicatiedienst goed. 

 

2 Evenementen – Aanvraag van Chiro Aartrijke voor inleefweek van 4 tot 18 juli 2021 

met de leiding – plaatsen tenten – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de leiding van Chiro 

Aartrijke om in tenten te overnachten aan hun lokalen aan Aartrijksestraat 59 te Aartrijke, 

voor een inleefweek van 4 tot 18 juli 2021 mits de volgende voorwaarden worden 

gerespecteerd: 

- tijdens de overnachting mag niet geslapen worden in de lokalen 

- de tenten moeten op voldoende en veilige afstand van elkaar staan (minimum twee 

meter) 

- er is een toegangsweg van vier meter voor de veiligheidsdiensten voorzien 

- open vuren (zoals barbecue en kookvuur) moeten op minimum 6 meter afstand van de 

slaaptenten geplaatst worden, met de nodige blusapparatuur in de nabijheid 

- de Chiro staat er voor in dat alle minderjarige deelnemers aan de overnachting de 

goedkeuring kregen van hun ouders 

- er is een lijst met namen van aanwezige deelnemers tijdens de inleefweek ter 

beschikking voor de veiligheidsdiensten 

Dit initiatief kan doorgaan mits de actuele maatregelen omtrent het voorkomen van de 

verdere verspreiding van het coronavirus worden opgevolgd. 

 

3 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

vinkenzettingen in 2021 te Veldegem - beslissing 

 Naar aanleiding van de vinkenzettingen te Veldegem in 2021 beslist het college over de 

onderstaande maatregelen voor het verkeer in De Bosserijstraat vanaf huisnummer 45 tot 

aan de uitrit van Bergenstraat 49 

 

PARKEERVERBOD: 

Op 25 april 2021, op 1, 2, 9, 13, 14, 16, 23 en 30 mei, op 6, 13, 20 en 27 juni, op 4, 11, 18 en 

25 juli en op 1 augustus 2021 zal het verboden zijn te parkeren van 08h30 tot 10h30. 

Op 3 juli 2021 zal het verboden zijn te parkeren van 15h30 tot 17h30. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 20 april 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

VERBOD VOOR ALLE VERKEER: 

Bosserijstraat 45 tot aan de Bergenstraat 

 

4 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

vinkenzettingen in Vloethemveldzate 2021 te Zedelgem - beslissing 

 Naar aanleiding van de vinkenzettingen aan de Vloethemveldzate beslist het college over 

onderstaande beperkingen voor het verkeer. 

Op volgende dagen en uren zal het verkeer voor alle voertuigen verboden zijn op de 

spoorwegbedding Vloethemveldzate te Zedelgem: 

Op 8, 15 en 29 mei, op 12 en 16 juni, op 10 juli en op 7 augustus 2021 tussen 8u00 en 

10u30. 

Op 28 mei, op 18 en 25 juni en op 2 juli 2021 tussen 18u30 en 20u00 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

wielerwedstrijden te Zedelgem op 12 en 13 juni 2021 - beslissing 

 Naar aanleiding van 2 wielerwedstrijden beslist het college over onderstaande 

beperkingen voor het verkeer: 

 

Parkeerverbod: 

Op zaterdag 12 juni 2021 en zondag 13 juni 2021 van 12u00 tot 20u00 zal het verboden 

zijn te parkeren: 

- in de Groenestraat vanaf het kruispunt met de Brugsestraat tot aan het kruispunt met de 

Jos. Vereeckestraat uitgezonderd op de parkeerstroken 

- in de Jos. Vereeckestraat 

- in de Dr. Adriaensstraat vanaf het kruispunt met de Jos. Vereeckestraat tot aan het 

kruispunt met de Berkenhagestraat 

- in de Berkenhagestraat vanaf het kruispunt met de Dr. Adriaensstraat tot aan het 

kruispunt met de Brugsestraat 

- in de Brugsestraat vanaf het kruispunt met de Berkenhagestraat tot aan het kruispunt 

met de Groenestraat met uitzondering van de parkeerstroken 

 

Eenrichtingsverkeer: 

Op zaterdag 12 juni 2021 van 14u00 tot 18u00 en op zondag 13 juni 2021 van 14u30 tot 

18u30 wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de volgende straten: 

- in de Brugsestraat tussen de Berkenhagestraat en de Groenestraat met gesloten richting 

vanaf de Groenestraat 

- in de Groenestraat tussen de Brugsestraat en de Jos. Vereeckestraat, met gesloten 

richting vanaf de Jos Vereeckestraat 

- in de Jos. Vereeckestraat met gesloten richting vanaf de Dr. Adriaensstraat 

- in de Dr. Adriaensstraat, tussen de Jos Vereeckestraat en de Berkenhagestraat, met 

gesloten richting vanaf de Berkenhagestraat. 

- in de Berkenhagestraat tussen de Dr. Adriaensstraat en de Brugsestraat, met gesloten 

richting vanaf de Brugsestraat 

 

Op zondag 13 juni 2021 van 13u00 tot 19u00 wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de 

volgende straten: 

- in de Moubekestraat tussen de Brugsestraat en de Wolfstraat, met gesloten richting 

vanaf de Wolfstraat 



 

- in de Wolfstraat tussen de Moubekestraat en de Kronemolenstraat, met als gesloten 

richting vanaf de Kronemolenstraat 

- in de Kronemolenstraat tussen de Wolfstraat en de Hollevoordestraat, met als gesloten 

richting vanaf de Hollevoordestraat 

- in de Hollevoordestraat tussen de Kronemolenstraat en de Brugsestraat, met als 

gesloten richting vanaf de Brugsestraat 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het BK G-

wedstrijd tijdrijden op 6 juni 2021 – beslissing 

 Naar aanleiding van het BK tijdrijden voor G sporters beslist het college over 

onderstaande maatregelen voor het verkeer: 

 

PARKEERVERBOD IN VOLGENDE STRATEN: 

Op zondag 6 juni 2021 van 13u00 tot en met 18u00 zal het verboden zijn te parkeren in: 

- De Groenestraat vanaf de Marsiebuikstraat richting centrum over de lengte van 25 meter 

– 2 borden 

- De Groenestraat vanaf de Jos. Vereeckestraat tot en met de Loppemsestraat – 10 borden 

 

VERBOD ALLE VERKEER 

Op zondag 6 juni 2021 van 13u30 tot en met 17u30 zal alle verkeer verboden zijn in: 

- De Groenestraat vanaf de Marsbiebuikstraat tot aan de Loppemsestraat 

- Het Pater Amaat Vynckeplein 

- De Burg. Jos. Lievensstraat vanaf het Leenhof tot en met de Berkenhagestraat 

- De Berkenhagestraat tussen de Burg. Jos. Lievensstraat en de Dr. Adriaensstraat 

- De Dr. Adriaensstraat vanaf de Berkenhagestraat tot en met de Marbiebuikstraat 

- De Marsbiebuikstraat vanaf de DR. Adriaensstraat tot en met de Groenestraat 

 

Parkeerplaatsen voor andersvalide 

Op de parking langs het P.A. Vynckeplein worden 7 extra parkeerplaatsen voorzien voor 

mindervalide. 

 

7 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 

Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op 

een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen - 

Aanslagjaar 2020 - Generatie 5 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de 

gemeentebelasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 

of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 11 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

385,00 EUR. 

 

8 Financiën - Huur en nutsvoorzieningen cafetaria - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de huidige maatregelen 

betreffende huur cafetaria en forfaitaire gasvergoeding te verlengen en dit tot de horeca 

weer volledig (binnen en buiten) kan openen. 

 

 

 



 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Herijking trajectcontrole Aartrijke - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Herijking trajectcontrole Aartrijke" te gunnen aan 

Belgisch Meetinstituut bv. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Vernieuwing software begraafplaatsenbeheer - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Vernieuwing software begraafplaatsenbeheer" te 

gunnen aan Cevi nv. 

 

11 Juridische zaken - Concessieovereenkomst Strooien Hane - Einddatum 31 juli 2021 - 

Verlenging wegens covid - 19 - beslissing  

 Het college beslist om de bestaande concessieovereenkomsten omwille van de 

covidmaatregelen op te schorten, ze zullen allen met een jaar worden verlengd. 

 

12 Juridische zaken - GDPR - Verwerkersovereenkomst vaccinatiecentrum Groene 

Meersen - beslissing  

 Het college keurt de verwerkingsovereenkomst voor de verwerking van 

persoonsgegevens conform de GDPR wetgeving, in het vaccinatiecentrum De Groene 

Meersen goed. 

 

13 Juridische zaken - Vraag van notaris tot kosteloze overname van weg - beslissing  

 Het college gaat niet in op de vraag om een weg kosteloos over te nemen in het openbaar 

domein. 

 

14 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Studie voor diverse verkeersveilige projecten (Save charter) - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het lastenboek en de gunningswijze voor de 

studieopdracht voor diverse verkeersveilige projecten. 

 

15 Openbare werken – Verkaveling aan de Leeuwstraat op naam van Gino Feys bv – 

definitieve oplevering en vrijgave borg – beslissing 

 Het college beslist om de verkaveling in de Leeuwstraat op te leveren en de borg vrij te 

geven. 

 

16 Personeel - Vacantverklaring van een functie hulparbeider groendienst - beslissing 

 Het college beslist om de functie van een voltijds hulparbeider groendienst in 

contractueel verband open te verklaren en in te vullen via een aanwervingsprocedure. 

 

17 Ruimte – Bezwaar leegstand Aartrijksestraat 73 - beslissing 

 Het college schrapt de woning uit het leegstandsregister. 

 

18 Ruimte – Bezwaar leegstand Berkenhagestraat 47 - beslissing 

 Het college beslist om de opname in het leegstandsregister te behouden. 

 

19 Ruimte – Bezwaar leegstand Rijselsestraat 3 - beslissing 

 Het college beslist om de opname in het leegstandsregister te behouden. 



 

 

20 Ruimte – Bezwaar leegstand Stationsstraat 19 - beslissing 

 Het college beslist om de opname in het leegstandsregister te behouden. 

 

21 Ruimte – Bezwaar leegstand Torhoutsesteenweg 222a bus 104 - beslissing 

 Het college beslist om de opname in het leegstandsregister te behouden. 

 

22 Ruimte – Bezwaar leegstand Torhoutsesteenweg 222f - beslissing 

 Het college beslist om de opname in het leegstandsregister te behouden. 

 

23 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Andreas - 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-Andreas Aartrijke van 17 maart 2021. Er zijn 

geen opmerkingen. 

 

24 Vaccinatiecentrum - Vervoer - Aanbieder - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen doet verder beroep op Ride N Roll voor het 

vervoer van inwoners van Zedelgem van en naar het vaccinatiecentrum. 

 

25 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

26 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

27 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


