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1 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 

 Het college beslist dat 6 burgers van ambtshalve van het bevolkingsregister van de 

gemeente Zedelgem worden afgevoerd. 

 

2 Evenementen – Organisatie van het initiatief “EK 2021 op groot scherm” tussen 12 

juni 2021 en 11 juli 2021 door Jeugdhuis Jonkhove/Twen – beslissing 

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

“EK 2021 op groot scherm!” tussen 12 juni 2021 en 11 juli 2021 door Jeugdhuis 

Jonkhove/Twen. Dit initiatief kan doorgaan onder volgende voorwaarden: De algemene 

evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement en de richtlijnen van de 

betrokken diensten worden opgevolgd. De actuele maatregelen omtrent het voorkomen 

van de verdere verspreiding van het coronavirus worden opgevolgd. Indien het initiatief 

binnen zal plaatsvinden, moet een nieuw plan van aanpak en nieuwe resultaat van COVID 

Event Risk Model met een groene score (voldoende COVID-veilig) ingediend worden bij 

dienst evenementen. 

 

3 Evenementen – Organisatie van het evenement “Summer Kick-off” op 20 juni 2021 

door Gezinsbond Aartrijke – beslissing 

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

evenement “Summer Kick-off” op 20 juni 2021 door Gezinsbond Aartrijke op het 

grondgebied van gemeente Zedelgem. Dit initiatief kan doorgaan onder volgende 

voorwaarden: de algemene evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement 

en de richtlijnen van de betrokken diensten worden opgevolgd. De actuele maatregelen 

omtrent het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus worden 

opgevolgd. 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. De organisator brengt OC Cirkant, KVV Aartrijke , 

Chiro Aartrijke en hondenclubs Hond en Vriend Aartrijke en De Ware Vrienden 

voorafgaandelijk op de hoogte van het initiatief. 

 

4 Evenementen – Organisatie van het initiatief “BloomBoom Zomerbar” van 16 tot 18 

juli 2021 door Chiro Aartrijke – beslissing 

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

“BloomBoom Zomerbar” van 16 tot 18 juli 2021 door Chiro Aartrijke. Dit evenement kan 

doorgaan onder volgende voorwaarden: de algemene evenementenvoorwaarden, het 

algemeen politiereglement en de richtlijnen van de betrokken diensten worden 

opgevolgd. De actuele maatregelen omtrent het voorkomen van de verdere verspreiding 

van het coronavirus worden opgevolgd. Zodra de actuele coronamaatregelen bekend zijn 
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moet de organisator de benodigde documenten indienen bij dienst evenementen om aan 

te tonen dat de coronamaatregelen worden opgevolgd. De organisator brengt OC 

Cirkant, KVV Aartrijke en hondenclubs Hond en Vriend Aartrijke en De Ware Vrienden 

voorafgaandelijk op de hoogte van het initiatief. 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

wielerwedstrijd in Veldegem op 21 juli 2021 - beslissing 

 Naar aanleiding van een wielerwedstrijd op 21 juli in Veldegem beslist het college over de 

onderstaande beperkingen voor het verkeer 

Parkeerverbod: 

Op 21 juli 2021 vanaf 12u00 tot 20u00 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de Rembertstraat vanaf het kruispunt met de Boudewijn Hapkensstraat tot aan het 

kruispunt met de Koningin Astridstraat (uitgezonderd op de parkeerstroken) 

- in de Koningin Astridstraat vanaf het kruispunt met de Rembertstraat tot aan het 

kruispunt met de Halfuurdreef 

- in de Sint-Corneliusstraat vanaf het kruispunt met de Halfuurdreef tot aan het kruispunt 

met de Kloosterstraat-Lanestraat 

- in de Kloosterstraat vanaf het kruispunt met de Sint-Corneliusstraat-Lanestraat tot aan 

het kruispunt met de Koning Albertstraat 

- in de Koning Albertstraat vanaf het kruispunt met de Kloosterstraat tot aan het 

kruispunt met de Boudewijn Hapkensstraat (uitgezonderd op de parkeerstroken) 

- in de Boudewijn Hapkensstraat vanaf het kruispunt met de Koning Albertstraat tot aan 

het kruispunt met de Rembertstraat 

 

Eenrichtingsverkeer 

Op 21 juli 2021 vanaf 14u30 tot 18u30 wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de volgende 

straten: 

- in de Rembertstraat tussen de Boudewijn Hapkensstraat en de Koningin Astridstraat, 

met gesloten richting vanaf de Koningin Astridstraat 

- in de Koningin Astridstraat tussen de Remberstraat en de Halfuurdreef, met gesloten 

richting vanaf de Halfuurdreef 

- in de Halfuurdreef tussen de Koningin Astridstraat en de Sint-Corneliusstraat, met 

gesloten richting vanaf de Sint-Corneliusstraat 

- in de Sint-Corneliusstraat tussen de Halfuurdreef en de Kloosterstraat, met gesloten 

richting vanaf de Kloosterstraat. 

- in de Kloosterstraat tussen de Sint-Corneliusstraat-Lanestraat en de Koning 

Albertstraat, met gesloten richting vanaf de Koning Albertstraat 

- in de Koning Albertstraat tussen de Kloosterstraat en de Boudewijn Hapkensstraat met 

gesloten richting vanaf de Boudewijn Hapkensstraat 

- in de Boudewijn Hapkensstraat tussen de Koning Albertstraat en de Remberstraat, met 

gesloten richting vanaf de Remberstraat 

 

6 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Chiro Aartrijke, 

voor de aankondiging van Zomerbar Bloomboom van 16 juli 2021 17u tot 18 juli 2021 

22u – beslissing 

 Het college verleent voorwaardelijk gunstig advies. 

 

7 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de verspreiding van 

reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2019 – Bezwaarschrift - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk maar 

ongegrond is. 



 

 

8 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter - 

Aanslagjaar 2020 - Generatie 1 – beslissing 

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

de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter, vast en verklaart 

het kohier, bestaande uit 31 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 89.869,93 

EUR. 

 

9 Financiën - Opdrachtencentrale Federale Politie - Raamovereenkomst - Upgrade 

ANPR installaties afrit E403 en trajectcontrole Aartrijke - Goedkeuring deelname - 

beslissing 

 Het college stelt voor om de deelname aan de opdracht "Opdrachtencentrale Federale 

Politie - Raamovereenkomst - Upgrade ANPR installaties afrit E403 en trajectcontrole 

Aartrijke" met als leverancier TV Proximus-Trafiroad goed te keuren. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop schrobzuigmachine De Groene Meersen - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop schrobzuigmachine De Groene Meersen" 

te gunnen aan Alpheios Belgium bv. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Projectondersteuning sloop woning in Veldegem - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Projectondersteuning sloop woning in Veldegem" 

te gunnen aan E.B.V. gcv. 

 

12 Juridische zaken - Dossier onteigening Plaatsebeek GOG - Besluiten tegenpartijen - 

kennisname  

 Het college neemt kennis van de besluiten van de tegenpartij die neergelegd zijn in het 

onteigeningsdossier Plaatsebeek GOG. 

 

13 Juridische zaken - Dossier parking Van Daele - Vraag raadsman - kennisname en 

beslissing 

 Het college neemt kennis van het bericht van de aangelande in dit dossier en de vraag 

van haar raadsman en beslist over de vraag. 

 

14 Juridische zaken - Verkoop projectgronden 't Leenhof en grond aan de Schoolstraat - 

Biedingen - kennisname 

 Het college neemt kennis van de biedingen die zijn binnen gekomen voor de 

projectgronden 't Leenhof en langs de Schoolstraat. 

 

15 Milieu – Aanvraag natuur- en milieueducatie voor Zedelgemse scholen - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen natuur- en 

milieueducatie voor een wandeling van Zedelgemse scholen obv een natuurgids die 

voldoen aan de voorwaarden. 

 

16 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers 

die voldoet aan de voorwaarden. 



 

 

17 Milieu – Hondentraining in het Park van Loppem - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de hondentraining in het park van 

Loppem goed. 

 

18 Mobiliteit – Ontwerpbrief naar aanleiding van gevraagde maatregelen in de 

Ossebilkstraat - Rozenboomstraat – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de inhoud van de brief en 

geeft akkoord om deze te verspreiden aan de bewoners van de Ossebilkstraat, 

Wildebeekstraat, Rozenboomstraat, Moubekestraat en de Poorterijstraat. 

 

19 Mobiliteit – Verslag van de bespreking met De Lijn in het kader van de locaties van 

haltes en toegankelijkheid van de haltes op grondgebeid Zedelgem in kader het 

nieuw openbaar vervoerplan – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het besluit van de 

halteoefening voor de haltes kernnet en aanvullend net. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de nieuwe haltelocaties 

en de bijhorende benaming. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de door De Lijn 

voorgestelde aanpassingen van haltenamen. 

Het college van burgemeester en schepenen verbindt zich ertoe om enkele strategische 

haltes volledig toegankelijk te maken. 

 

20 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Omgevingsaanleg wijk Halfuurdreef - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de gunning van de omgevingsaanleg voor de wijk 

Halfuurdreef. 

 

21 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

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

Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college gunt de studieopdracht voor de verkeersveilige projecten aan Studiebureau 

De Pauw. 

 

22 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Studie voor uitvoering van structureel onderhoud in diverse straten - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de studieopdracht voor uitvoering van structureel 

onderhoud in diverse straten. 

 

23 Openbare Werken – Verkaveling langs de Kastanjedreef 4-6 – Afleveren 

verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college beslist om het verkoopbaarheidsattest af te leveren voor de verkaveling in de 

Kastanjedreef 4-6. 

 

24 Personeel - Nieuwe werktijdenregeling - beslissing 

 Het college keurt de nieuwe werktijdenregeling goed. 

 

25 Personeel - Policy thuiswerk - beslissing 

 Het college keurt de policy thuiswerk goed. 



 

 

26 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn d.d. 03 maart 2021 - kennisname 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de zitting van de Raad van Bestuur dd. 03 

maart 2021. 

 

27 Secretariaat – Verzekering alle risico’s kunsthappening vensterpARTcours - 

Goedkeuring – beslissing 

 Het college beslist om een verzekering alle risico’s af te sluiten voor de kunsthappening 

vensterpARTcours. 

 

28 Sociale Zaken / Milieu – Vraag van Kringwinkel ’t Rad tot verhoging toelage ikv 

samenwerkingsovereenkomst en tot plaatsing kledingcontainers – beslissing  

 Het college van burgemeester en schepen beslist om niet in te gaan op de vraag tot 

plaatsing van een textielcontainer van de Kringwinkel ’t Rad op het grondgebied, 

aangezien de huidige overeenkomsten met andere aanbieders nog steeds loopt. Het 

college beslist om Kringwinkel ’t Rad, net als de andere aanbieders, aan te schrijven bij 

een nieuwe gunning tot plaatsing van textielcontainers op het grondgebied. 

 

29 Sport - Nieuwe bezettingsschema zwembad De Groene Meersen - beslissing 

 Het college stemt in met het nieuw rooster en de nieuwe openingsuren van het zwembad 

vanaf 1 september 2021. 

De sportdienst kan in het najaar experimenteren met online betalingen en reserveren 

voor het publiekszwemmen. Op het einde van het jaar wordt een evaluatie gemaakt. 

 

30 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

31 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

32 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


