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1 Archief – Bepaling publieksprijs brochure Doopvont Sint-Laurentiuskerk - beslissing 

 Het college beslist om de verkoopprijs van de fysieke brochure vast te leggen op 1,5 euro 

per stuk, de brochure gratis digitaal ter beschikking te stellen op de gemeentelijke 

website en ook gratis aan te bieden aan de scholen in Zedelgem. 

 

2 Archief – Bevraging Netwerk Onroerend Erfgoed (NOE) n.a.v. Visienota onroerend 

erfgoed - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voorgestelde antwoorden en vraagt dat deze aan het 

NOE worden bezorgd. 

 

3 Archief – Open Monumentendag 2021 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de deelname van Zedelgem aan Open Monumentendag 

2021, stemt in met de voorgestelde activiteit en vraagt om de praktische uitwerking met 

draaiboek en kostenraming ter kennis aan het college voor te leggen. 

 

4 Archief – Vaderlandslievende plechtigheden – Comité Zevenkerken – Toelage 2021 – 

beslissing 

 Het college beslist dat een subsidie wordt toegekend aan het Comité Zevenkerken. 

 

5 Communicatie - Annulering Te Deum dienst en alternatief 21 juli 2021 - beslissing  

 Het college beslist dat het zingen van het Te Deum als plechtigheid n.a.v. de Nationale 

Feestdag 2021 geannuleerd wordt. 

Het college beslist een protocollaire communicatieve actie te doen als alternatief op 21 

juli 2021 bestaande uit het luiden van de kerkklokken om 10u. in de 

(deel)gemeenten/parochies en publicatie van dit alternatief in de zomereditie van 

Zedelgem Magazine en op de gemeentelijke sociale media. 

 

6 Evenementen – Organisatie van “Art on wheels” op zondag 13 juni 2021 door DJ-

services in De Arend – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie “Art on wheels” 

op zondag 13 juni 2021 door DJ-services in De Arend. Dit initiatief kan doorgaan op 

voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement 

en de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd worden. Het initiatief is 

toegestaan enkel indien de actuele maatregelen omtrent het voorkomen van de verdere 

verspreiding van het coronavirus dit toelaten en als de van toepassing zijnde maatregelen 

en specifieke protocollen worden toegepast. Zodra de actuele coronamaatregelen 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 25 mei 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

bekend zijn moet de organisator aantonen dat de coronamaatregelen zullen worden 

opgevolgd. 

 

7 Evenementen – Organisatie van het evenement “Late Night Shopping” op 3 juni 2021 

door Horseshop – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de organisatie van het evenement “Late Night Shopping” 

op 3 juni 2021 door Horseshop. 

 

8 Evenementen – Organisatie van het muziekfestival "Lawei" in Veldegem op 24 en 25 

juli 2021 – beslissing 

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

muziekfestival “Lawei” in Veldegem op 24 en 25 juli 2021 door VZW Festiveld mits strikte 

voorwaarden zoals beschreven in de beslissing.  

 

9 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Art on 

Wheels op 13 juni 2021  - beslissing 

 Naar aanleiding van Art on Wheels beslist het college over de onderstaande beperking 

voor het verkeer in De Arend op 13 juni 2021 tussen 6u00 en 19u00. 

- parkeerverbod 

- verbod alle verkeer uitgezonderd voertuigen met toelating 

 

10 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

wielerwedstrijden te Zedelgem op 12 en 13 juni 2021 – wijziging - beslissing 

 Naar aanleiding van een extra omloop op zaterdagmorgen beslist het college van 

burgemeester en schepenen over een aangepast tijdelijk politiereglement . 

Voorheen werd er op zaterdag vanaf 14u00 wedstrijden gereden terwijl dit nu vanaf 11u00 

zal zijn. 

Parkeerverbod: 

Op zaterdag 12 juni 2021 van 9u00 tot en met 20u00 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 10u00 tot 18u00 en op zondag 13 juni 2021 van 13u00 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 18u30 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. 

 

11 Financiën - Deeltijds Kunstonderwijs Zedelgem - éénmalige financiering overdracht 

leerlingen JMA naar DKO - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de éénmalige financiële 

tussenkomst voor schooljaar 2021-2022 naar aanleiding van de overdracht JMA naar 

DKO. 

 

12 Financiën - Vlaamse Gemeenschap - Aankoopcentrale - Raamovereenkomst - 

Leveren van klein ICT-materiaal - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college stelt voor om de deelname aan de opdracht "Vlaamse Gemeenschap - 

Aankoopcentrale - Raamovereenkomst - Leveren van klein ICT-materiaal" met Bechtle 

Group BE Public nv als leverancier goed te keuren. 

 

13 Mobiliteit – Wijzigen reisweg Lijn 72 naar origineel traject en opheffen halte aan 

vaccinatiecentrum – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de reisweg van buslijn 72 op 1 

juni as terug zijn originele reisweg zal hervatten. 

 

14 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Raamovereenkomst structureel onderhoud asfaltwegen  - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college gunt Norré-Behaegel nv voor de uitvoering van structureel onderhoud van 

asfaltwegen voor een bedrag van 1.000.000 EURO voor een periode van 4 jaar. 

 

15 Secretariaat – Algemene Vergadering Zorg en Welzijn d.d. 09 december 2020 - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van het verslag. 

 

16 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Martinus - 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-Martinus van 03 mei 2021. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

17 Secretariaat – Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en 

Gezondheid voor lokale contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-

pandemie – Verlenging - beslissing 

 Het college beslist om het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. 

 

 



 

18 Sport - Organisatie afscheid JMA - beslissing 

 Het college stemt in om de leerkrachten individueel te ontvangen op het gemeentehuis. 

Er wordt attentie en bedanking voorzien. De praktische organisatie wordt door de 

jeugddienst uitgewerkt. 

 

19 Toerisme - Twee nieuwe fietsroutes in Torhout: goedkeuring van parcours en 

plaatsen van bordjes - beslissing 

 Het college beslist om het parcours en het gebruik van de voorgestelde borden goed te 

keuren voor de twee geplande grensoverschrijdende Torhoutse fietsroutes, zijnde de 

Klavertje 5 route en de Demarrageroute en dit volgens de afgesproken voorwaarden. 

Het stadsbestuur van Torhout zal in kennis worden gesteld van deze beslissing. 

 

20 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

21 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

22 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

23 Milieu – Hondentraining in het Park van Loppem – beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

 


