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1 Burgerzaken – Ambtshalve schrapping – beslissing 

 Het college beslist dat 1 burger ambtshalve van het bevolkingsregister van de gemeente 

Zedelgem wordt afgevoerd. 

 

2 Evenementen – Aanvraag goed doel voor het evenement 5e Kubb-o-loco tornooi op 

18 maart 2023 door MVC Deco United – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen erkent het evenement “5e Kubb-o-loco 

tornooi” op 18 maart 2023 door MVC Deco United binnen het gemeentelijk reglement 

ondersteuning voor goede doelen van 1 juli 2022. De organisator kan gratis gebruik van 

materiaal van de uitleendienst en van de gemeentelijke accommodaties voor de 

organisatie van het evenement. De organisator neemt in alle publicaties of uitnodigingen 

het logo van gemeente Zedelgem op en de tekst “met de steun van gemeente Zedelgem”. 

 

3 Evenementen – Subsidie voor het buurtfeest “Buurtfeest Elzenhoek 2023” op 2 juli 

2023 door Buurtcomité Elzenhoek – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de subsidie voor het buurtfeest 

“Buurtfeest Elzenhoek 2023” op 2 juli 2023 door Buurtcomité Elzenhoek. De subsidie 

wordt uitbetaald na het plaatsvinden van het evenement voor zover voldaan werd aan 

alle voorwaarden volgens het subsidiereglement gemeenschapsvormende lokale socio-

culturele activiteiten en evenementen van 27 mei 2021. De organisator ontvangt voor het 

buurtfeest Zedelgemse cadeaubonnen ter waarde van 100 EUR en twee bakken 

Leeuwbier. De organisator kan gratis gebruik van materiaal van de uitleendienst en van 

de gemeentelijke accommodaties. Het initiatief kan doorgaan op voorwaarde dat de 

algemene evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement en de richtlijnen 

van de betrokken diensten opgevolgd worden. 

 

4 Evenementen – Subsidie voor het buurtfeest  “WijkBBQ en Speelstraat Frederik 

Moddestraat 2023” op 19 augustus 2023 door Buurtcomité Frederik Moddestraat – 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de subsidie voor het buurtfeest 

“WijkBBQ en Speelstraat Frederik Moddestraat 2023” op 19 augustus 2023 door 

Buurtcomité Frederik Moddestraat. De subsidie wordt uitbetaald na het plaatsvinden van 

het evenement voor zover voldaan werd aan alle voorwaarden volgens het 

subsidiereglement gemeenschapsvormende lokale socio-culturele activiteiten en 

evenementen van 27 mei 2021. De organisator ontvangt voor het buurtfeest Zedelgemse 

cadeaubonnen ter waarde van 100 EUR en twee bakken Leeuwbier. De organisator kan 

gratis gebruik van materiaal van de uitleendienst en van de gemeentelijke 

accommodaties. Het initiatief kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene 
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evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement en de richtlijnen van de 

betrokken diensten opgevolgd worden. 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

speelstraat in de Kattestraat op 2 april 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van een speelstraat in de Kattestraat op 2 april 2023 beslist het college 

over onderstaande beperkingen van het verkeer: 

 

- een parkeerverbod in de Kattestraat (gedeelte tussen de Autobaan en de Ieperweg) op 2 

april 2023 van 9u00 tot en met 19u30 

- een verbod voor alle verkeer op 2 april 2023 van 10u30 tot en met 19u30. 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest in de Elzenhoek op 2 juli 2023 – Wijziging - beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest in de Elzenhoek beslist het college van burgemeester 

en schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

 

Parkeerverbod in de Elzenhoek op 2 juli 2023 van 8u00 tot en met 23u45 

Verbod alle verkeer in de Elzenhoek op 2 juli 2023 van 9u00 tot en met 23u45 

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

speelstraat en straatfeest in de Frederik Moddestraat op 19 augustus 2023 - 

beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest in de F. Moddestraat op 19 augustus 2023 beslist het 

college van burgemeenter en schepenen over onderstaande beperkingen voor het 

verkeer 

 

Parkeerverbod in de F. Moddestraat op 19 augustus 2023 van 9u00 tot en met 23u45 

Verbod alle verkeer in de F. Moddestraat op 19 augustus 2023 van 10u00 tot en met 23u45 

 

8 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest met speelstraat in de Langehoekstraat in Veldegem - beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest in de Langenhoekstraat beslist het college van 

burgemeester en schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

 

Vanaf zaterdag 2 september 2023 van 7u30 tot en met zondag 3 september 2023 om 

12u00 zal het verboden zijn te parkeren in de Langehoekstraat vanaf het kruispunt met de 

Torhoutsesteenweg (N32) tot aan de spoorovergang. 

 

Vanaf zaterdag 2 september 2023 van 7u30 tot en met zondag 3 september 2023 om 

12u00 zal alle verkeer verboden zijn in de Langehoekstraat vanaf het kruispunt met de 

Torhoutsesteenweg (N32) tot aan de spoorovergang. 

 

9 Financiën - WVI - In house opdracht - Opmaak wegbermbeheerplan - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de in house opdracht "Opmaak wegbermbeheerplan" 

goed. 

 

10 Juridische zaken - Klokkenluidersmeldpunt - Oprichting en procedure - beslissing  

 Het college keurt de wijze van oprichting van intern klokkenluidersmeldpunt en de 

procedure die zal worden toegepast, goed. 



 

 

11 Juridische zaken - Rapportering klachten periode 1 januari 2022 tot 31 december 

2022 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag van de behandelende klachten in de periode 

van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 tegen gemeentelijke en ocmw diensten conform 

het reglement klachtenbehandeling goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2012. 

De rapportering aan het managementteam vond plaats op 13 januari 2023 en de 

gemeenteraad gebeuren in februari 2023. 

 

12 Juridische zaken - Verkoopdossier gemeentehuis Veldegem met bibliotheek - 

Voorstel compromis en procesflow - beslissing  

 Het college stelt samen met de notaris de procesflow op. Deze zal samen met de 

ontwerpcompromis worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

13 Milieu – Beheeroverdracht textielcontainers naar IVBO – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om het beheer van de 

textielinzameling over te dragen naar IVBO. 

 

14 Personeel - Vacantverklaring van de functie van een arbeider wegenwerken - 

beslissing 

 Een functie van arbeider wegenwerken wordt vacant verklaard. 

 

15 Ruimte - Aanstellen raadsman onteigening parking De Lane - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

16 Wonen - Samenwerking Woonwinkel met Jabbeke - kennisname 

 Het college neemt kennis van de gesprekken met de gemeente Jabbeke over een 

samenwerking met de Woonwinkel. 

 

17 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

18 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde punten op te nemen op de 

zitting van de gemeenteraad van 26 januari 2023. 

 

19 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

20 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


