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1 Algemeen directeur - Organisatiebeheersing - Informatieveiligheid - Uitvoering 

actieplanning - kennisname 

 Het college neemt kennis van de uitvoering van de maatregelen organisatiebeheersing 

inzake informatieveiligheid over de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021. 

 

2 Algemeen directeur - Organisatiebeheersing - Rapportage Januari 2020 - Juni 2021 - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van de rapportage van de uitvoering van de maatregelen 

organisatiebeheersing over de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021. 

 

3 Archief – Ondersteuning externe erfgoedpublicaties – beslissing 

 Het college beslist over de aanpak van externe erfgoedpublicaties dat, indien het college 

beslist een erfgoedpublicatie te ondersteunen na inhoudelijk advies van de dienst 

erfgoed en archief, de dienst hierin een coördinerende rol speelt en dat redactie, 

vormgeving en druk worden uitbesteed. Wat betreft de publicatie van het manuscript 

mbt de baron en barones en hun manoir Hoogveld in Veldegem beslist het college om het 

werk in eigen beheer uit te geven en redactie, vormgeving en druk uit te besteden, mits 

de nodige tijd hiervoor wordt voorzien. 

 

4 Communicatie - Inhoud Zedelgem Magazine zomereditie juli-augustus 2021 - 

kennisneming 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoud van de 

zomereditie van Zedelgem Magazine juli-augustus 2021. 

 

5 Cultuur - Reuzeleuke Zomer 2021 - bespreking 

 Het college bespreekt de nota met betrekking tot de organisatie van activiteiten in kader 

van Reuzeleuke Zomer 2021 in Zedelgem: de projectidee openluchtfilm wordt in de 

zomer van 2021 niet verder uitgewerkt en uitgevoerd. 

 

6 Cultuur/Evenementen – Jaarlijks structurele subsidie voor optocht carnaval 

Veldegem en kindermarkt carnaval Veldegem - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorzien van een jaarlijks structurele subsidie van 

7.500EUR voor de optocht in kader van carnaval Veldegem en 500EUR voor de 

kindermarkt Veldegem, en dit vanaf het jaar 2022. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 8 juni 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Evenementen – Organisatie van het initiatief “EK-wedstrijden op groot scherm!” 

tussen 12 juni 2021 en 11 juli 2021 door Chiro Zedelgem – beslissing 

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

“EK-wedstrijden op groot scherm!” tussen 12 juni 2021 en 11 juli 2021 door Chiro 

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. 

 

8 Evenementen – Organisatie van de wielerwedstrijd Grote Prijs Fangio op 24 juli 2021 

door K. Wielerclub Velosport Veldegem – beslissing 

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

wielerwedstrijd Grote Prijs Fangio op 24 juli 2021 door K. Wielerclub Velosport 

Veldegem  op het grondgebied van gemeente Zedelgem. Dit initiatief kan doorgaan op 

voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement 

en de richtlijnen van de veiligheidsdiensten opgevolgd worden. 

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

verspreiding van het coronavirus worden opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele 

nieuwe richtlijnen van de federale overheid of de gemeente. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met uitbetaling van de subsidie of 

toelage na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan alle 

voorwaarden conform de geldende reglementen. 

De toelating wordt verleend om gebruik te maken van een geluidsinstallatie die voldoet 

aan de milieuwetgeving ter hoogte van de aankomst. 

Er wordt, overeenkomstig de wet op sportweddenschappen van 26 juni 1963, een verbod 

uitgevaardigd op het behouden van kansspelen en loterijen op openbare plaatsen 

gedurende de wedstrijd. 

 

9 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

wielerwedstrijd in Aartrijke op 24 juli 2021 - beslissing 

 Naar aanleiding van de grote prijs Fangio in Aartrijke beslist het college over de 

onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

 

PARKEERVERBOD 

Op zaterdag 24 juli 2021 vanaf 13u00 tot en met 20u00 zal het verboden zijn te parkeren: 

- Hendrik Baekelandlaan vanaf huisnummer 4 tot en met huisnummer 62 

- Ossebilkstraat vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 90 

- Moubekestraat vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 25 

- Aartrijkesestraat vanaf huisnummer 38 tot en met huisnummer 164 

- De Maerestraat tussen de Aartrijksestraat en de Hoge Rokersstraat 

- Hoge Rokersstraat tussen De Maerestraat en de Aartrijksestraat 

 

EENRICHTINGSVERKEER: 

Op zaterdag 24 juli 2021 vanaf 14u30 tot 19u00 wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de 

volgende straten: 

- Hendrik Baekelandlaan met gesloten rijrichting vanuit de Ossebilkstraat 

- Ossebilkstraat met gesloten rijrichting vanuit de Rozenboomstraat 

- Moubekestraat met gesloten rijrichting vanuit de Aartrijksestraat 

- Aartrijksestraat tussen de Hoge Rokersstraat en de Moubekestraat met gesloten 

rijrichting vanuit Torhout 



 

- Aartrijksestraat tussen de Hoge Rokersstraat en de Hendrik Baekelandlaan met gesloten 

rijrichting vanuit de Hendrik Baekelandlaan 

- De Maerestraat met gesloten rijrichting vanuit de Hoge Rokersstraat 

- Hoge Rokersstraat met gesloten rijrichting vanuit de Aartrijksestraat (thv huisnummer 

129) 

 

10 Evenementen – Organisatie van de wielerwedstrijd Grote Prijs Loppem op 15 

augustus 2021 door K. Wielerclub Velosport Veldegem – beslissing 

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

wielerwedstrijd Grote Prijs Loppem op 15 augustus 2021 door K. Wielerclub Velosport 

Veldegem  op het grondgebied van gemeente Zedelgem. Dit initiatief kan doorgaan op 

voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement 

en de richtlijnen van de veiligheidsdiensten opgevolgd worden. 

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

verspreiding van het coronavirus worden opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele 

nieuwe richtlijnen van de federale overheid of de gemeente. 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. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met uitbetaling van de subsidie of 

toelage na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan alle 

voorwaarden conform de geldende reglementen. 

De toelating wordt verleend om gebruik te maken van een geluidsinstallatie die voldoet 

aan de milieuwetgeving ter hoogte van de aankomst. 

Er wordt, overeenkomstig de wet op sportweddenschappen van 26 juni 1963, een verbod 

uitgevaardigd op het behouden van kansspelen en loterijen op openbare plaatsen 

gedurende de wedstrijd. 

 

11 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

wielerwedstrijd in Loppem op 15 augustus 2021 - beslissing 

 Naar aanleiding van de grote prijs in Loppem beslist het college over de onderstaande 

beperkingen voor het verkeer: 

 

PARKEERVERBOD IN VOLGENDE STRATEN: 

Op zondag 15 augustus 2021 van 13u00 tot 20u00 zal het verboden zijn te parkeren (muv 

van de parkeervakken) in de: 

- Stationsstraat 

- Kattestraat 

- Ieperweg 

- Kapellestraat 

- Beukenweg 

- Hazelare 

- Bolsterlaan 

- Van Hammelaan tussen Bolsterlaan en Buskinslaan 

- Buskinslaan tussen Van Hammelaan en Andrieshoek 

- Andrieshoek tussen Buskinslaan en Bakkershoflaan 

- Bakkershoflaan tussen Andrieshoek en Parklaan 

- Parklaan tussen Bakkershoflaan en Rijselsestraat 

- Molendreef 

- Guido Gezellelaan tussen de Rijselsestraat en de Klaprozenlaan 

- Klaprozenlaan tussen de Guido Gezellelaan en de Dopheidelaan 



 

- Dopheidelaan tussen de Klaprozenlaan en de Guido Gezellelaan 

- Guido Gezellelaan tussen Dopheidelaan en de Stationsstraat 

 

EENRICHTINGSVERKEER 

Op 15 augustus 2021 van 14u30 tot en met 18u00 wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in 

de volgende straten: 

- Kattestraat met gesloten rijrichting vanuit de Ieperweg 

- Ieperweg met gesloten rijrichting vanuit de Kapellestraat 

- Kapellestraat met gesloten rijrichting vanuit de Steenbrugsestraat 

- Beukenweg met gesloten rijrichting vanuit de Haelare 

- Hazelare met gesloten rijrichting vanuit de Bolsterlaan 

- Bolsterlaan met gesloten rijrichting vanuit de Van Hammelaan 

- Van Hammelaan met gesloten rijrichting vanuit Buskinslaan 

- Buskinslaan met gesloten rijrichting vanuit de Andrieshoek 

- Andrieshoek met gesloten rijrichting vanuit de Bakkershoflaan 

- Parklaan met gesloten rijrichting vanuit de Rijselsestraat 

- Molendreef met gesloten rijrichting vanuit de Rijselsestraat thv huisnummer 134 

- Guido Gezellelaan met gesloten rijrichting vanuit de Klaprozenlaan 

- Klaprozenlaan met gesloten rijrichting vanuit de Dopheidelaan 

- Dopheidelaan met gesloten rijrichting vanuit de Guido Gezellelaan 

- Guido Gezellelaan met gesloten rijrichting vanuit de Stationsstraat 

 

VERBOD ALLE VERKEER 

Op zondag 15 augustus 2021 van 13u30 tot en met 18u00 zal alle verkeer verboden zijn in 

de Stationsstraat vanaf het kruispunt met de Autobaan tot aan de Rijselsestraat. 

 

12 Evenementen – Organisatie en uitbetaling subsidies jaarlijkse kermissen in de 4 

deelgemeenten – beslissing 

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

tijdens de jaarlijkse kermissen in de deelgemeenten, indien de organisatoren zich hiertoe 

engageren. De organisatie van deze evenementen zijn onder voorbehoud van de 

algemene voorzorgsmaatregelen inzake het coronavirus. Alle activiteiten moeten de 

actuele maatregelen omtrent het voorkomen van de verdere verspreiding van het 

coronavirus opvolgen. De organisatoren dienen een online evenementenaanvraag in met 

alle benodigde informatie omtrent het evenement en de coronamaatregelen. Het 

evenementendossier van elke kermis wordt voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepen. Onder voorwaarde van de effectieve organisatie van de 

jaarlijkse kermissen onder de voorwaarden zoals eerder vermeld, kan het college - op 

basis van het nog in te dienen specifieke evenementendossier - instemmen met de 

uitbetaling van de voorziene subsidies voor volgende evenementen: Batjes Zedelgem, 

Kermis Loppem, Corneliusfeesten Veldegem en Kermis Aartrijke. Het totaalbedrag 

bedraagt maximum 12.000,00 euro met een maximum van 3.000,00 euro per kermis. De 

basissubsidie van 1.500,00 EUR wordt uitbetaald onder voorwaarde dat men, in kader van 

de kermis, minimaal 3 fysieke activiteiten organiseert. De uitbetaling van de subsidie van 

1.500,00 EUR voor feestelijke randanimatie wordt enkel uitbetaald volgens de in dit kader 

effectief gemaakte kosten tot een maximum van 1.500 EUR. 

 

 

 



 

13 Evenementen – Organisatie van de receptie “25-jarige jubileum RKC” op 5 november 

2021 door RKC West-Vlaamse Keyboard-Club – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van een receptie 

“25-jarige jubileum RKC” op 5 november 2021 door RKC West-Vlaamse Keyboard Club op 

het grondgebied van gemeente Zedelgem. Dit initiatief kan doorgaan op voorwaarde dat 

de algemene evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement en de richtlijnen 

van de betrokken diensten opgevolgd worden. 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. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met uitbetaling van de subsidie of 

toelage na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan alle 

voorwaarden conform de geldende reglementen. 

 

14 Financiën – Ontwerp jaarrekening 2020 – kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepen neemt kennis van de jaarrekening 2020. 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop bestelwagen met dubbele cabine voor openbare werken - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

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

"Aankoop bestelwagen met dubbele cabine voor openbare werken" goed te keuren. 

 

16 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop lichte vrachtwagens voor groendienst en begraafplaatsploeg - 

Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop lichte vrachtwagens voor groendienst en 

begraafplaatsploeg" te gunnen aan Veys-Vanclooster bvba. 

 

17 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop vrachtwagen voor openbare werken - Goedkeuring gunning - 

beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop vrachtwagen voor openbare werken" te 

gunnen aan MAN West-Vlaanderen nv. 

 

18 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop strooizout - Winterperiodes 2019-2020 t.e.m. 2022-2023 - 

Opzegging opdracht - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voortijdige opzegging van de opdracht "Aankoop 

strooizout - Winterperiodes 2019-2020 t.e.m. 2022-2023". 

 

19 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Sloop woning Veldegem - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze 

en uit te nodigen firma's - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's 

voor de opdracht "Sloop woning Veldegem" goed te keuren. 

 

20 Financiën – Technisch-financiële projectbegeleiding project Sint-Maarten – 

Vervroegde betaling schijf 2 - goedkeuring 

 Het college gaat akkoord om de helft van de 2e schijf vervroegd te betalen aan Belfius 

Bank NV. 

 



 

21 Jeugd – Speelpleinwerking en SWAP zomervakantie 2021 - beslissing 

 Het college keurt de organisatie van de speelpleinwerking en SWAP tijdens de 

zomervakantie 2021 goed. 

 

22 Juridische zaken - Project site Sint Maarten Zuid - Aanstellen raadsman voor 

juridisch advies - beslissing  

 Het college stelt een raadsman aan om advies in te winnen in het project Sint Maarten 

Zuid. 

 

23 Juridische zaken - Verkoopdossier sociale leerwerkplaats - Actualisatie 

schattingsverslag - beslissing  

 Het college beslist om het schattingsverslag voor de verkoop van de sociale 

leerwerkplaats te laten actualiseren. 

 

24 Milieu – Opnieuw openstelling openbare barbecue op Den Doorn - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de publieke barbecue in Den 

Doorn weer open te stellen. 

 

25 Mobiliteit – Keuze in de wijze van inrichting voor het Hoppinpunt aan het station van 

Zedelgem met deelmobiliteit in kader het nieuw openbaar vervoerplan – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat scenario 2b verder zal uitgewerkt 

worden. 

 

26 Ondernemersloket – Aanvraag om een tijdelijke Pop up zomerbar in te richten in de 

bestaande loods en tuin - beslissing  

 Het college keurt de aanvraag om een tijdelijke Pop up zomerbar in te richten in de 

bestaande loods en tuin goed. 

 

27 Ondernemersloket – Aanvraag om een tijdelijke Pop up zomerbar in te richten in de 

bestaande schuur en tuin - beslissing  

 Het college keurt de aanvraag om een tijdelijke pop up zomerbar in te richten in de 

bestaande schuur en tuin goed. 

 

28 Ondernemersloket – Aanvraag om een tijdelijke Pop up zomerbar in te richten in de 

tuin/weide - beslissing  

 Het college keurt de aanvraag om een tijdelijke pop up zomerbar in te richten in de 

tuin/weide goed. 

 

29 Ondernemersloket – Aanvraag van een pop up bar tot het bekomen van een 

drankvergunning voor het schenken van gegiste en sterke dranken - beslissing  

 Het college keurt de drankvergunning voor de pop up in de open tent en weide goed. 

 

30 Ondernemersloket – Aanvraag van een pop up bar tot het bekomen van een 

drankvergunning voor het schenken van gegiste en sterke dranken - beslissing  

 Het college beslist om een tijdelijke drankvergunning toe te kennen aan een pop up bar. 

 

31 Ondernemersloket – Aanvraag van een pop up bar tot het bekomen van een 

drankvergunning voor het schenken van gegiste en sterke dranken in de B&B - 

beslissing 

 Het college beslist om de drankvergunning van de B&B goed te keuren. 



 

 

32 Openbare werken – Aanvraag voor het bekomen van een standplaats op de 

marktdag van Sint-Elooi op donderdagvoormiddag voor de verkoop van vers 

gemaakte pizza’s – beslissing 

 Het college geeft toelating voor een extra standplaats op donderdagvoormiddag op het 

marktplein van Sint-Elooi. 

 

33 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Uitbreiding begraafplaats Veldegem - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college verleent goedkeuring op de gunning van de uitbreiding van de begraafplaats 

van Veldegem. 

 

34 Openbare werken – Verkaveling aan de Brugse Heirweg 159 – definitieve oplevering 

en vrijgave borg – beslissing 

 Het college beslist om de verkaveling op te leveren, het deel van de borg voor de 

gemaakte kosten in te houden en het verschil van de borg met de gemaakte kosten in het 

project van de Brugse Heirweg terug te storten aan de verkavelaar. 

 

35 Personeel – Rechtspositieregeling - keuze voor contractueel personeel - bespreking 

 Het college keurt het voorstel van werkwijze goed. 

 

36 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

37 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

38 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


