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1 Communicatie - Overzicht inzet communicatiemiddelen/matrix en workflow 

communicatie Openbare Werken/Infrastructuur/Mobiliteit 

 Het college neemt kennis van de communicatiemiddelenmatrix en workflow 

communicatie Openbare Werken/Infrastructuur/Mobiliteit die toegepast worden i.s.m. 

tussen de betrokken diensten en van het aanbod aan middelen om up-to-date info te 

raadplegen, te communiceren. 

 

2 Evenementen – Organisatie van het evenement “Stallefeesten” op 26 juni 2021 door 

Jeugdhuis ‘t Kalf – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de organisatie van 

het evenement “Stallefeesten” op 26 juni 2021 door Jeugdhuis ‘t Kalf. De zomerbar wordt 

georganiseerd volgens de voorwaarden in de eerdere vergunning, met de uitzondering 

dat er tijdens de Stallefeesten éénmalig achtergrondmuziek mag gespeeld worden, 

zonder hinder te veroorzaken voor de omgeving. 

 

3 Evenementen – Organisatie van de wielerwedstrijd U 19 op 21 juli 2021 door K. 

Wielerclub Velosport Veldegem – beslissing 

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

wielerwedstrijd U 19 op 21 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. 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. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 22 juni 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

4 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

wielerwedstrijd in Veldegem op 21 juli 2021 – wijziging - beslissing 

 Wegens het omdraaien van rijrichting wordt het tijdelijk politiereglement terug te 

goedkeuring gebracht 

 

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 Boudewijn Hapkensstraat 

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

richting vanaf de Remberstraat 

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

gesloten richting vanaf de Koningin Astridstraat 

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

richting vanaf de Halfuurdreef 

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

Albertstraat, met gesloten richting vanaf de Sint-Corneliusstraat-Lanestraat 

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

gesloten richting vanaf de Kloosterstraat 

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

gesloten richting vanaf de Koning Albertstraat 

 

5 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de leegstand van woningen en 

gebouwen – Aanslagjaar 2020 - Bezwaarschrift - beslissing 

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

gegrond is. 

 

6 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de leegstand van woningen en 

gebouwen – Aanslagjaar 2020 - Bezwaarschrift – beslissing 

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

gegrond is. 

 

 



 

7 Financiën - Gemeentebelastingen – Gemeentelijke activeringsheffing op 

onbebouwde bouwgronden en kavels - Aanslagjaar 2020 - Bezwaarschrift - beslissing 

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

ongegrond is. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop digitale informatieborden - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop digitale informatieborden" te gunnen 

aan Caerus Vision bv". 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Tijdelijke aanstelling externe preventieadviseur niveau 2 - 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 "Tijdelijke aanstelling externe preventieadviseur niveau 2" goed te 

keuren. 

 

10 Financiën - Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek - Opdrachtencentrale - 

Raamovereenkomst - Aankoop of huur van ICT-apparatuur voor een datacenter met 

bijhorende diensten - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college stelt voor om de deelname aan de opdracht "Vlaams Instituut voor 

Technologisch Onderzoek - Opdrachtencentrale - Raamovereenkomst - Aankoop of huur 

van ICT-apparatuur" met Securitas nv als leverancier goed te keuren. 

 

11 Jeugd – JMA compensatie pianolessen nav ontslag leerkracht – beslissing 

 Het college beslist een compensatie te voorzien van 4,16 EUR per weggevallen les voor 

kinderen en 10,66 EUR per weggevallen les voor volwassenen. Dit voor een totaalbedrag 

van 844,22 EUR. 

De leerlingen die geen getuigschrift behaalden krijgen op vraag een bewijs van deelname 

aan de lessen. 

 

12 Juridische zaken - Verwerving grond aan de Groene Meersen voor uitbreiding sport- 

en cultuurcentrum - Opmetingsplan - beslissing  

 Het college keurt het opmetingsplan goed en geeft opdracht om de ontwerpakte tot 

verwering op te maken. 

 

13 Milieu – Mogelijke uitbreiding hondenlosloopweide Den Doorn – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de hondenlosloopweide niet uit 

te breiden, maar de huidige weide aan te passen. 

 

14 Mobiliteit - Aanvullend blijvend politiereglement betreffende een blauwe zone op 

het kerkplein Aartrijke gelegen Brugsestraat 3 – principiële beslissing 

 Het college beslist principieel om: 

Een zone met beperkte parkeertijd te behouden ter hoogte van Brugsestraat 3 te Aartrijke 

op het brede voetpad ter hoogte van de bebouwing. 

Op het kerkplein, gelegen Brugsestraat 3 te Aartrijke, de 9 parkeerplaatsen gelegen naast 

de kerk met een maximale parkeerduur van 1 uur af te schaffen. De twee parkeerplaatsen 

naast de twee mindervalidenparkeerplaatsen aan de kant van de kerk worden behouden 

als blauwe zone. 

Dit dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 



 

15 Openbare Werken – Evaluatie van ijzelbestrijding na eerste jaar met nieuwe werking 

- kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag van de evaluatie van de ijzelbestrijding van de 

periode 2020-2021. 

 

16 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Baggeren van de kasteelvijver in het park van Loppem - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college verleent goedkeuring voor de gunning van de opdracht "Baggeren van de 

kasteelvijver in het park van Loppem" aan Marc Verhegge bv. 

 

17 Openbare Werken – Overname van de luifelconstructie langs het Stierenpad – 

principiële beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

18 Openbare werken - Verkaveling langs de Lepemolenstraat – Goedkeuring 

uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 

 Het college keurt het uitvoeringsdossier en de borgbepaling goed. 

 

19 Openbare Werken – Goedkeuring van antwoordbrief op petitie tegen inrichtingsplan 

van Groenestraat - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de antwoordbrief in verband met de inrichting van de 

Groenestraat: aan de brief toe te voegen dat het besproken is in het college. 

 

20 Personeel - Vacant verklaren van de functie van een diensthoofd wonen - beslissing 

 Het college verklaart de functie van diensthoofd wonen vacant. 

 

21 Personeel - Vacantverklaring van een functie van administratief medewerker voor 

de woonwinkel - beslissing 

 Het college beslist om een functie van administratief medewerker (niveau C) met 

voltijdse prestaties in contractueel verband vacant te verklaren en deze zal worden 

ingevuld via de werfreserve aangelegd voor administratief medewerker. 

 

22 Ruimte - Tijdelijke inzet consultant dienst Ruimte - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de tijdelijke inzet van een consultant op de dienst Ruimte. 

 

23 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

24 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

25 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

26 Personeel - Selectie coördinator woonwinkel - Vaststellen selectiecommissie - 

selectiedata en selectieprogramma - beslissing 

 Het college keurt de selectiecommissie, selectiedata en selectieprogramma voor de 

selectie van coördinator woonwinkel goed. 

 


