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1 Communicatie - Locaties voor plaatsen outdoor digitale informatieborden - 

beslissing 

 Het college beslist dat voor het project outdoor digitale informatieborden er in elke 

dorpskern van de (deel)gemeente(n) inclusief Sint-Elooi De Leeuw en nabij de ingang van 

het recyclagepark een enkelzijdig outdoor digitaal informatiebord geplaatst wordt. 

Het college beslist dat deze 6 digitale informatieborden per locatie zoals beslist in Artikel 

1, wel op volgende locaties komen: 

Zedelgem dorp: vlakbij het gemeentehuis met leesbaarheid bord in een geschikte 

inplantingshoek te plaatsen gericht naar het P. Amaat Vynckeplein 

Recyclagepark: Remi Claeysstraat 15 nabij de inrit/ingang bezoekers met leesbaarheid in 

een geschikte inplantingshoek gericht naar aankomende bezoeker/voertuig. 

Sint-Elooi/De Leeuw: locatie op kerkplein nabij de glasbol met leesbaarheid in een 

geschikte inplantingshoek te plaatsen richting Ruddervoordsestraat. 

Aartrijke: voorstel nader te onderzoeken, langs de Brugsestraat, aan de bushalte 

Loppem: voorstel op het pleintje, aan Macom (overkant ING bank) 

Veldegem: op het marktplein van Veldegem in een geschikte inplantingshoek gericht met 

leesbaarheid naar de straat 

 

2 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

doortocht van de Elfstedenronde op 6 juni 2021 – aanpassing - beslissing 

 Naar aanleiding van de gewijzigde starttijd beslist het college van burgemeester en 

schepenen om het parkeerverbod te herzien. 

Naar aanleiding van de doortocht van de Elfsteenronde wordt er tussen 13u00 en 14u30 

een parkeerverbod voorzien langs de onderstaande staten: 

- de Aartrijksestraat vanaf huisnummer 13 tot en met huisnummer 69. 

- de Dwarsstraat 

 

3 Facilitair beheer - Reconversie technische dienst - Aanstelling architect - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om architect Rudy Vandeputte uit 

Zedelgem aan te stellen voor de reconversie van de technische dienst. 

 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 4 mei 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

4 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen – 

Aanslagjaar 2020 – Generatie 1 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen, 

vast en verklaart het kohier, bestaande uit 23 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal 

bedrag van 13.500,00 EUR. 

 

5 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven - Aanslagjaar 2020 - Indeling 

bedrijven - Generatie 3 – beslissing 

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

gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 

1029 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 71.624,10 EUR. 

 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop lichte vrachtwagens voor groendienst en begraafplaatsploeg - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

"Aankoop lichte vrachtwagens voor groendienst en begraafplaatsploeg" goed te keuren. 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop lichte vrachtwagens voor groendienst en begraafplaatsploeg - 

Stopzetting plaatsingsprocedure - beslissing 

 Het college stelt voor om de plaatsingsprocedure voor de opdracht "Aankoop lichte 

vrachtwagens voor groendienst en begraafplaatsploeg" stop te zetten. 

 

8 Milieu – Aanvragen subsidie kleine landschapselementen – beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende aanvragen voor de subsidie Kleine 

Landschapselementen. 

 

9 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende aanvraag voor subsidie herbruikbare luiers. 

 

10 Ondernemersloket - Aanvraag tot het plaatsen van een tijdelijk terras in toepassing 

van de van kracht zijnde Corona maatregelen - beslissing 

 Er wordt toelating gegeven aan Café De Zwaan, Brugsestraat 29, 8211 Aartrijke tot het 

plaatsen van een tijdelijk terras volgens de algemene en specifieke voorwaarden. 

 

11 Ondernemersloket - Aanvraag tot het plaatsen van een tijdelijk terras in toepassing 

van de van kracht zijnde Corona maatregelen - beslissing 

 Er wordt toelating gegeven aan Bistro LKKRS, Snellegemsestraat 4A, 8210 Zedelgem tot 

het plaatsen van een tijdelijk terras volgens de algemene en specifieke voorwaarden. 

 

12 Ondernemersloket – Deelnemen aan de promotieactie “Week van de Markt 2021” – 

beslissing  

 Het college beslist om deel te nemen aan de week van de markt van 28 juni tot 4 juli 2021. 

 

 

 



 

13 Openbare Werken – Verkaveling in de Eernegemsestraat – Afleveren 

verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af voor de verkaveling aan de 

Eernegemsestraat. 

 

14 Openbare werken - Verkaveling langs de Eernegemsestraat 116 - 130 – Goedkeuring 

uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het uitvoeringsdossier en de borg voor de verkaveling 

bij de Eernegemsestraat 116. 

 

15 Openbare werken – Vernieuwing openbare verlichting in het project Groenestraat - 

bespreking 

 Het college bespreekt en beslist de keuze van de verlichting in de Groenestraat. 

 

16 Secretariaat – Cevi vzw - Statutaire Algemene Vergadering dd. 26 mei 2021 - Agenda 

en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger - beslissing 

 Het college keurt de agenda van de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw goed. 

 

17 Secretariaat - Verzekeringen – Lichte vrachtauto Iveco Daily SFV348 - Vernietiging 

polis – beslissing 

 Het college keurt het bijvoegsel nr. 009 aan de polis nr. 1/212/19052227/00 van Ethias 

goed voor de vernietiging van de verzekering van de lichte vrachtauto Iveco Daily met 

nummerplaat SFV348. 

 

18 Secretariaat – Vorming schepen – Wegwijs in de BBC-data dankzij het Agentschap 

Binnenlands Bestuur – beslissing 

 Het college geeft toelating aan schepen Ann Devriendt om deel te nemen aan de digitale 

kennissessie ‘Wegwijs in de BBC-data dankzij het Agentschap Binnenlands Bestuur‘ en 

neemt de kosten ten laste. 

 

19 Sport - Realisatie sportinfrastructuur op site Groene Meersen - Rapport met 

aanbevelingen en scenario's - bespreking 

 Het college bespreekt de scenario's en scenario 2 en 3 worden voorgelegd en besproken 

met de voorzitters van de drie tennisclubs. 

 

20 Sport – Zwemlessen in juli en augustus - beslissing 

 Het college stemt in om geen nieuwe zwemlessen in juli en augustus te organiseren. De 

laatste twee weken van augustus kunnen er inhaallessen gegeven worden, indien dit te 

organiseren is voor de sportdienst. 

De zwemlessen en zwemschool worden in september heropgestart op voorwaarde dat de 

grote drukte in het vaccinatiecentrum voorbij is en de corona cijfers de goede kant 

opgaan. 

 

21 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

22 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

 



 

23 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


