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1 Archief – Deelname Open Monumentendag 2023 – beslissing  

 Het college gaat akkoord met de deelname aan Open Monumentendag 2023 en de 

verdere uitwerking van de gezinsontdekkingstocht in de Voormalige Brouwerij De Leeuw. 

 

2 Burgerzaken – Ambtshalve schrapping – beslissing 

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

Zedelgem wordt afgevoerd. 

 

3 Cultuur - Subsidies Basisuitrusting en Muziekonderricht werkjaar 2022 - beslissing 

 Het college keurt de berekening en uitbetaling van de subsidies basisuitrusting voor het 

werkjaar 2022 voor de vermelde cultuurverenigingen goed, voor een totaalbedrag van 

5.045,48 EUR alsook de berekening en uitbetaling van de subsidies muziekonderricht 

voor het werkjaar 2022 goed voor Kunst en Vermaak en Kunst na Arbeid, voor een 

totaalbedrag van 4.896.80 EUR. 

 

4 Cultuur - Voorstel reglement werkingssubsidies - bespreking 

 Het college bespreekt voorstel reglement werkingssubsidies socio-culturele 

verenigingen. 

 

5 Cultuur – Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen werkjaar 2022 - beslissing 

 Het college beslist over de toekenning van de werkingssubsdies van socio-culturele 

verenigingen voor het werkjaar 2022 alsook over de uitwerking van een nieuw 

reglementsvoorstel voor de subsidiëring en erkenning van socio-culturele verenigingen. 

 

6 Evenementen – Aanvraag receptie voor “60 jarig bestaan Orde van de Stropers” op 

19 maart 2023 door Orde van de Stropers – beslissing 

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

gemeentelijke receptie op 19 maart 2023 om 19u30 ter gelegenheid van het 60 jarig 

bestaan van de Orde van de Stropers. De receptie gaat door in het Veltershof. De Orde van 

de Stropers helpt mee bij de bediening en bezorgt op voorhand de uitnodiging bij dienst 

evenementen. 

 

7 Evenementen - Aanvraag receptie voor “60-jarigen” op 18 november 2023 – 

beslissing 

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

gemeentelijk receptie op 18 november 2023 ter gelegenheid van 60-jarigen. De receptie 
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gaat door in Gemeentehuis Loppem. De uitnodiging wordt op voorhand ingediend in bij 

dienst evenementen. 

 

8 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - Comité Aartrijke 

Cultureel Ambassadeur, voor de locatie sportcentrum Jonkhove, Aartrijksestraat 9, 

8211 Zedelgem op 1 april 2023 - beslissing 

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de locatie sportcentrum 

Jonkhove op 01/04/2023. 

 

9 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - KLJ Aartrijke, voor de 

locatie loods, Biesbeekstraat 9, 8211 Zedelgem op 8 april 2023 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie Biesbeekstraat 9, 

8211 Zedelgem op 08/04/2023. 

 

10 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

wielerwedstrijd te Aartrijke op 11 maart 2023 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist over een eenrichtingsverkeer in een 

deel van Zeeweg Noord tussen de Boterweg en de Langedreef n.a.v. een wielerwedstrijd 

in Ichtegem. 

 

De signalisatie wordt door Ichtegem geplaatst. 

 

11 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de carnaval 

kermis te Veldegem van 14 maart 2023 tot en met 22 maart 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van de carnavalskermis beslist het college van burgemeester en 

schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer. 

 

PARKEERVERBOD 

Het zalf verboden zijn om te parkeren op de markt in Veldegem vanaf 14 maart 2023 om 

17u00 tot en met 22 maart 2023 om 8u00 

- op de markt: 

- Koningin Astridstraat 27-31 

 

MINDERVALIDE PARKEERPLAATS: 

Vanaf 14 maart 2023 om 10u00 tot en met 22 maart 2023 om 10u00 wordt een extra 

parkeerplaats voor mindervalide voorzien in de Koningin Astridstraat ter hoogte van 

huisnummer 29. 

 

BLAUWE ZONE: 

Vanaf 14 maart 2023 om 10u00 tot en met 22 maart 2023 om 10u00 wordt de Koningin 

Astridsstraat vanaf huisnummer 15 tot en met huisnummer 39. 

Dit wordt aangeduid met het verkeersbord E9a met logo van een blauwe schijf. 

 

12 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 

de carnavalstoet te Veldegem op zondag 19 maart 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van een carnavalstoet beslist het college van burgemeester en 

schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

PARKEERVERBOD IN VOLGENDE STRATEN: 

Op zondag 19 maart 2023 van 11u30 tot 18u30 en op maandag 20 maart 2023 van 06u00 

tot 12u00 zal het verboden zijn te parkeren: 



 

- in de Kon. Albertstraat vanaf het kruispunt met de Torhoutsesteenweg tot aan het 

kruispunt met de Rembertstraat, 

- in de Rembertstraat vanaf het kruispunt met de Kon. Albertstraat tot aan het kruispunt 

met de Steenovenstraat 

- in de Stroelputstraat vanaf het kruispunt met de Bezembinderstraat tot aan het 

kruispunt met de Kon. Albertstraat, 

- in de Bezembinderstraat, 

- in de Steenovenstraat, 

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

kruispunt met de Steenovenstraat, 

- in de Kon. Astridstraat vanaf het kruispunt met de Halfuurdreef tot aan het kruispunt 

met de Rembertstraat. 

- in de Alphonse Coudenysstraat 

Op zondag 19 maart 2023 van 11u30 tot 18u30 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de Sint-Corneliusstraat beide zijden van de weg. 

VERBOD VOOR ALLE VERKEER: 

Op zondag 19 maart 2023 vanaf 12u00 tot 18u30 zal het verkeer, met uitzondering van de 

carnavalwagens, verboden zijn in de volgende straten: 

- in de Kon. Albertstraat tussen de Torhoutsesteenweg en de Rembertstraat, 

- in de Kon. Astridstraat tussen de Halfuurdreef en de Rembertstraat, 

- in de Halfuurdreef tussen de K. Astridstraat en de Steenovenstraat, 

- in de Steenovenstraat, 

- in de Rembertstraat tussen de K. Albertstraat en de Steenovenstraat, 

- in de Bezembinderstraat, 

- in de Stroelputstraat tussen de Bezembinderstraat en de Kon. Albertstraat, 

- in de Alphonse Coudenysstraat 

- in de Henri Vandaelestraat 

 

13 Evenementen – Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van feest op 

Aertrijcke Berg op 1 april 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van feest op Aertirjke berg beslist het college van burgemeester en 

schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

 

Parkeerverbod 

Vanaf donderdag 30 maart 2023 om 08u00 tot en met maandag 3 april 2023 om 16u00 zal 

het verboden zijn te parkeren op de parking Jonkhove ter hoogte van de parking aan de 

Sporthal Jonkhove. 

 

Op zaterdag 1 april 2023 van 06u00 tot en met zondag 2 april 2023 om 16u00 zal het 

verboden zijn te parkeren op de parking van Jonkhove (volledig) 

 

Op zaterdag 1 april 2023 van 13u30 tot en met zondag 2 april 2023 om 6u00 zal het 

verboden zijn te parkeren in de Hendrik Baekelandlaan vanaf het kruispunt met de 

Aartrijksestraat tot aan het kruispunt met F.R. Boschvogellaan 

 

Verbod voor alle verkeer 

Op zaterdag 1 april 2023 vanaf 14u30 tot en met zondag 2 april 2023 om 06u00 zal alle 

verkeer verboden zijn in de Hendrik Baekelandlaan tussen de Aartrijksestraat en de F.R. 

Boschvogellaan 

 



 

14 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het 

invoeren van een éénrichtingsverkeer in een gedeelte van de Litterveldstraat vanaf 

7 tot  en met 9 april 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van een KLJ Fuif beslist het college van burgemeester en schepenen over 

onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

 

EENRICHTINGSVERKEER 

Van 7 april 2023 om 18u00 tot en met 9 april 2023 om 6u00 uur zal éénrichtingsverkeer 

ingevoerd worden in de Litterveldstraat tussen de Brugsestraat en de Faliestraat met 

gesloten rijrichting vanaf de Faliestraat 

 

VERBOD ALLE VERKEER 

Vanaf 7 april 2023 om 18u00 tot en met 9 april 2023 om 06u00 is alle verkeer verboden in 

de Biesbeekstraat met uitzondering van plaatselijk verkeer. 

 

15 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Orde van de 

Stropers, voor de aankondiging van de 59ste carnavalstoet op 19 maart 2023 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

16 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: KLJ Aartrijke, 

voor de aankondiging van een ribbetjesfestijn en Anti-Bob fuif op 7 en 8 april 2023 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

17 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Trouw en Trends 

Zedelgem, voor de aankondiging van de beurs op 10 april 2023 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

18 Financiën – Staat van onwaarden ‘Belasting op de leegstand van woningen en 

gebouwen’ – Aanslagjaar 2021 – generatie 1 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

belasting op de leegstaande woningen en gebouwen – aanslagjaar 2021 – generatie 1 vast 

voor een bedrag van 10.500 EUR. 

 

19 Financiën – Staat van onwaarden ‘Milieubelasting’ – Aanslagjaar 2018 – generatie 1 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

milieubelasting – aanslagjaar 2018 – generatie 1, vast voor een bedrag van 480,00 EUR. 

 

20 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop draadloos audio-conferentiesysteem voor raadzaal - 

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's voor 

de opdracht "Aankoop draadloos audio-conferentiesysteem voor raadzaal" goed. 

 

21 Financiën - Retributiereglement op het gebruik van gemeentelijke 

elektriciteitskasten - Voorstel - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 



 

22 Juridische zaken - Kosteloze overdracht grond (weg) met infrastructuurwerken in de 

Oude Ieperweg - Ontwerpakte - beslissing  

 Het college keurt de kosteloze overdracht van grond (weg) met infrastructuurwerken in 

de Oude Ieperweg goed. 

 

23 Milieu - Afwijking brandregime openbare verlichting tijdens de werken aan de 

Groenestraat - kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het afwijkende 

brandregime van de openbare verlichting tijdens de werken in de Groenestraat. 

 

24 Milieu – Acties in het kader van het project kruisbestuivers en deelname Maai mei 

niet 2023 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de campagne 

Maai mei niet 2023. 

 

25 Milieu – Bescherming oude beuken Ieperweg - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om struiken aan te planten tussen de 

beuken langs de Ieperweg om parkeren te vermijden. 

 

26 Milieu – Gebruik glazen serre aan Den Doorn door Oranje - kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat de begeleiding 

van de mensen van Oranje op Den Doorn wordt verder gezet. 

 

27 Milieu - Deelname van de gemeente Zedelgem aan Earth Hour 2023 - beslissing 

 De gemeente Zedelgem neemt deel aan de campagne ‘Earth Hour’ op 25 maart 2023. 

 

28 Mobiliteit – Retributie verkeersborden modder op de weg – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om de lijst te 

herbeginnen waarbij elke landbouwer die een nieuw pakket vraagt deze, conform het 

retributiereglement, gratis mag ontvangen. Voor het tweede pakket wordt er een bedrag 

van €50 voorgesteld om in het ontwerp beslissing op te nemen. Het dossier wordt zo ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

29 Mondiaal Beleid - Noodhulp aardbeving Turkije en Syrië 6 februari 2023 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de gemeentelijke ondersteuning van 

5.000EUR goed als noodhulp in kader van de aardbeving in Turkije en Syrië in de nacht 

van 6 februari 2023, en maakt deze over aan Rode Kruis Vlaanderen. 

 

30 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Eligius - 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-Eligius van 17 september 2022. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

31 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Laurentius - 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-Laurentius van 30 januari 2023. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

 

 



 

32 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 31 januari 2023. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

33 Secretariaat - Verzekeringen – Polis alle risico’s schrobzuigmachine - Vernietiging – 

beslissing 

 Het bijvoegsel voor de vernietiging van de verzekering alle risico’s voor de 

schrobzuigmachine wordt goedgekeurd. 

 

34 Sport - Tennisproject De Groene Meersen - bespreking 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

35 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

36 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

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

zitting van de gemeenteraad van 23 februari 2023. 

 

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. 

 

 


