
 

 

 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de gemeenteraad  van 22 april 2021  werd overeenkomstig 

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

op heden, 28 april 2021, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing van de gemeente 

Zedelgem. 

 

Sabine Vermeire  

algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

OPENBAAR 

 

  

1 SECRETARIAAT – NAAMSVERANDERING VAN SP.A NAAR VOORUIT – KENNISNAME 

 De gemeenteraad neemt kennis van de naamsverandering van Sp.a naar Vooruit met ingang van 21 

maart 2021. 

 

2 SECRETARIAAT - IMEWO ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING 16 JUNI 2021 - 

GOEDKEURING AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER – BESLISSING 

 De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 

Imewo op woensdag 16 juni 2021 goed. 

Mevrouw Krista Vander Meulen, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in 

de (fysieke of digitale) algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op woensdag 16 juni 

2021 of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden met dezelfde 

agenda samengeroepen conform de statuten.  Mevrouw Katrien De Maré, raadslid, is haar 

plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 

gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 

heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 

 

3 SECRETARIAAT - ZEFIER - ALGEMENE VERGADERING 10 JUNI 2021 - GOEDKEURING AGENDA EN 

AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGER - BESLISSING 

 De gemeenteraad keurt de agendapunten van de digitale algemene vergadering van Zefier op 

donderdag 10 juni 2021 goed. 

Mevrouw Sofie Pollet, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

digitale algemene vergadering van Zefier op donderdag 10 juni 2021 of mevrouw Ann Devriendt, 

schepen, als plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 

gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 

heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing.  

 

 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van de gemeenteraad van 22 april 2021 

(decreet van 22 december 2017) 



 

4 SECRETARIAAT – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET HET AGENTSCHAP ZORG EN 

GEZONDHEID VOOR LOKALE CONTACT- EN BRONOPSPORING TER BESTRIJDING VAN DE COVID-

19-PANDEMIE – VERLENGING - BESLISSING 

 De gemeenteraad beslist om het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst dd. 17 december 

2020, af te sluiten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van 

complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 

2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter 

bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

 

5 JURIDISCHE ZAKEN - PROJECT MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW SITE SINT-MAARTEN - 

BOUWHEERSCHAP - BESLISSING  

 De gemeenteraad keurt de expliciete vermelding van de gemeente Zedelgem als bouwheer voor de 

realisatie van het multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten goed. 

 

6.1 OMGEVING – REGLEMENT VOOR HET PLAATSEN VAN VERKOOPAUTOMATEN – VRAAG TOT 

UITSTEL - BESLISSING 

 De gemeenteraad beslist om het punt 'Omgeving – Reglement voor het plaatsen van 

verkoopautomaten – beslissing' niet uit te stellen. 

 

6.2 OMGEVING – REGLEMENT VOOR HET PLAATSEN VAN VERKOOPAUTOMATEN – BESLISSING 

 De gemeenteraad stelt een gemeentelijk reglement vast dat van toepassing is voor het plaatsen van 

verkoopautomaten. 

 

7 OPENBARE WERKEN – VERLENEN VAN GOEDKEURING AAN HET WEGENTRACÉ DAT WORDT 

VOORGESTELD IN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG OP NAAM VAN DE SCHOLENGROEP 

KATHOLIEK ONDERWIJS SINT-REMBERT VOOR DE UITVOERING VAN NIEUWE WEGENIS EN EEN 

PARKING IN DE GROENE MEERSEN AANSLUITEND OP DE AZALEALAAN IN ZEDELGEM - BESLISSING 

 De gemeenteraad neemt kennis van de bezwaren op de omgevingsvergunning OMV_2020121276 op 

naam van de scholengroep Katholiek Onderwijs Sint-Rembert.  

Artikel 2.- De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het wegentracé dat wordt voorgesteld in de 

aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_2020121276 op naam van de Scholengroep Katholiek 

Onderwijs Sint-Rembert voor de uitvoering van de aanleg van nieuwe wegenis en parking in de 

Groene Meersen aansluitend op de Azalealaan. 

 

8 MOBILITEIT - AANVULLEND BLIJVEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INVOEREN VAN 

FIETSSTRATEN OP GRONDGEBIED ZEDELGEM - AANPASSING - BESLISSING 

 De gemeenteraad stelt het overzicht aan fietsstraten op het grondgebied Zedelgem als volgt vast: 

In de deelgemeente Zedelgem: 

- in de Sint-Laurentiusstraat tussen de Burg. Jos Lievensstraat tot de Snellegemsestraat 

- in de Sint-Elooistraat 

- in de Pastoor Staelensstraat 

- in de Collevijnstraat 

In de deelgemeente Loppem: 

- in de Kattestraat 

- in de Ieperweg vanaf de Kattestraat tot de Kerkstraat 

- in de Maricolenstraat 

In de deelgemeente Veldegem: 

- in de Kloosterstraat vanaf de Koning Albertstraat tot aan de Lanestraat / Sint-Corneliusstraat 

- in de Muscarstraat 

- in de N. Fonteynestraat 

- in de Lokaalstraat 

- in de Mariastraat 

In de deelgemeente Aartrijke: 

- in de Wilgen vanaf de Engelstraat tot aan de Wilgen huisnummer 2 

- in de Alfons Mervilliestraat 



 

- in de Schoolstraat 

Deze maatregel zal aangeduid worden door de borden F111 en F113. De nodige signalisatie wordt 

aangebracht. 

De overtredingen op dit besluit worden gestraft met politiestraffen. 

Het blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietsstraten op grondgebied Zedelgem 

van de gemeenteraad van 26 april 2018 wordt opgeheven. 

 

9 RUIMTE - GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT - BESLISSING 

 De gemeenteraad keurt het gemeentelijke toewijzingsreglement goed.  

 

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.  

 

 


