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1 Archief – Bewaargeving krantenreeks ‘De Oude Torhoutenaer’ – goedkeuring 

overeenkomst  

 Het college aanvaardt de bewaargeving van ‘De Oude Torhoutenaer’ (1854-1978) en gaat 

akkoord met het ontwerp van overeenkomst. De bewaargeving wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad van 23 maart en de vraag tot aankoop wordt verder onderzocht. 

 

2 Cultuur - Cultuurprijzen 2023: Carrièreprijs en Lokaal Engagement - beslissing 

 Het college beslist om de cultuurprijs 2023 voor de categorie ‘Carrièreprijs’ en de 

cultuurprijs 2023 voor de categorie ‘Prijs voor Lokaal Engagement’ toe te kennen. 

 

3 Cultuur - Voorstel reglement werkingssubsidies - bespreking 

 Het college bespreekt een voorstel in kader van de opmaak nieuw reglement 

werkingssubsidies voor socio-culturele verenigingen en gaat akkoord met het voorstel 

dat de dienst uitwerkte op vraag van het college. 

 

4 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

Opencampusdag POV Zedelgem op zondag 16 april 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van de infodag bij het POV beslist het college van burgemeester en 

schepenen over een parkeerverbod langs de bermen in de Dikmuidse Heirweg op 16 april 

2023 tussen 9u00 en 18u00. 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

wielerwedstrijd in Veldegem op 1 mei 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van enkele wielerwedstrijden in Veldegem beslist het college van 

burgemeester en schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

 

PARKEERVERBOD IN VOLGENDE STRATEN: 

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

kruispunt met de Koning Albertsraat - Koningin Astridstraat (uitgezonderd de 

parkeerstroken) 

- start Rembertstraat 88 

- aankomst Rembertstraat 57 

- in de Koningin Astridstraat vanaf het kruispunt met de Rembertstraat-Koning 

Albertstraat tot aan het kruispunt met de Halfuurdreef 

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

met de Kloosterstraat 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 28 februari 2023 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

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

kruispunt met de Koning Albertsraat 

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

kruispunt met de Boudewijn Hapkenstraat (uitgezonderd de parkeerstroken) 

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

het kruispunt met de Rembertstraat 

 

INVOEREN VAN EENRICHTINGSVERKEER 

Op 1 mei 2023 vanaf 14u00 tot 19u00 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 Hapensstraat 

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

gesloten richting vanaf de Rembertstraat 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

bekerfinale rolstoelbasket te Veldegem op 6 mei 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van de bekerfinale voor rolstoelbasket in Veldegem op 6 mei 2023 keurt 

het college van burgemeester en schepenen onderstaande aanpassing goed: 

- op 6 mei 2023 worden er 7 parkeerplaatsen extra ingericht voor andersvalide personen. 

De parkeerplaatsen worden voorzien op de parking gelegen aan de sporthal Bosserij 

tegenover huisnummer 38. 

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van twee 

wielerwedstrijden te Veldegem op 14 mei 2023 van 9u00 tot en met 19u00 – 

beslissing 

 Naar aanleiding van meerder wielerwedstrijden voor de aspiranten en miniemen beslist 

het college van burgemeester en schepenen over onderstaande beperkingen voor het 

verkeer: 

 

PARKEERVERBOD IN VOLGENDE STRATEN: 

1.1 Op 14 mei 2023 vanaf 9u00 tot en met 19u00 zal het verboden zijn te parkeren in 

de Rembertstraat tussen de Bergenstraat en de Steenovenstraat 

1.2 Op 14 mei 2023 vanaf 9u00 tot en met 13u00 zal het verboden zijn te parkeren: 

- De Steenovenstraat 

- De Bergenstraat, tussen de Rembertstraat en de Halfuurdreef 

- De Halfuurdreef, tussen de Bergenstraat en de Steenonvenstraat. 

1.3 Op 14 mei 2023 vanaf 13u00 tot en met 19u00 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de Rembertstraat vanaf kruispunt met de Steenovenstraat tot aan kruispunt met de 

Boudewijn Hapkenstraat. 



 

- in de Boudewijn Hapkenstraat vanaf kruispunt met de Krombekestraat tot aan 

kruispunt met de Koning Albertstraat. 

- In de Krombekestraat vanaf kruispunt met de Boudewijn Hapkenstraat tot aan 

kruispunt met de Rembertstraat 

VERBOD ALLE VERKEER 

2.1 Op 14 mei 2023 van 9u30 tot en met 19u00 zal alle verkeer verboden zijn in de 

Rembertstraat tussen de Bergenstraat en de Steenovenstraat Krombekestraat 

2.2 Op 14 mei 2023 van 9u30 tot en met 13u00 zal alle verkeer verboden zijn in: 

- De Steenovenstraat 

- De Bergenstraat, tussen de Rembertstraat en de Halfuurdreef 

- De Halfuurdreef, tussen de Bergenstraat en de Steenonvenstraat. 

2.3 Op 14 mei 2023 van 13u30 tot en met 19u00 zal alle verkeer verboden zijn in de 

volgende straten: 

- in de Rembertstraat tussen de Boudewijn Hapkenstraat en de Steenovenstraat 

- in de Krombekestraat 

- in de Boudewijn Hapkenstraat tussen de Krombekestraat en de Remberstraat 

 

8 Evenementen – Subsidie voor het evenement en aanvraag receptie voor 

“Carnavalstoet Veldegem” op 19 maart 2023 door Orde van de Stropers – beslissing 

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

“Carnavalstoet Veldegem” op 19 maart 2023 door de Orde van de Stropers. De subsidie 

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

voorwaarden. 

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

gemeentelijke receptie op 19 maart 2023 ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan van de 

Orde van de Stropers. De receptie gaat door in het Veltershof. De organisator helpt mee 

bij de bediening en dient op voorhand de uitnodiging in bij dienst evenementen. 

 

9 Evenementen – Subsidie voor de wielerwedstrijd “U17 en Dames Jeugd” op 9 april 

2023 door K. Wielerclub Velosport Veldegem – beslissing 

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

wielerwedstrijd U17 en Dames Jeugd op 9 april 2023 door K. Wielerclub Velosport 

Veldegem. De subsidie wordt uitbetaald na het plaatsvinden van het evenement voor 

zover voldaan werd aan alle voorwaarden volgens het subsidiereglement 

wielerwedstrijden van de gemeente Zedelgem. 

 

10 Evenementen – Subsidie voor de wielerwedstrijd op 1 mei 2023 door K. Wielerclub 

Velosport Veldegem – beslissing 

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

wielerwedstrijd 1-meiprijs Wouter Dewilde op 1 mei 2023 door K. Wielerclub Velosport 

Veldegem. De subsidie wordt uitbetaald na het plaatsvinden van het evenement voor 

zover voldaan werd aan alle voorwaarden volgens het subsidiereglement 

wielerwedstrijden van de gemeente Zedelgem. 

 

11 Evenementen – Subsidie voor de wielerwedstrijd op 14 mei 2023 door K. Wielerclub 

Velosport Veldegem – beslissing 

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

wielerwedstrijd Aspiranten en Miniemen op 14 mei 2023 door K. Wielerclub Velosport 

Veldegem. De subsidie wordt uitbetaald na het plaatsvinden van het evenement voor 

zover voldaan werd aan alle voorwaarden volgens het subsidiereglement 

wielerwedstrijden van de gemeente Zedelgem. 



 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop bestelwagen met laadbrug - Goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma's - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

13 Jeugd - Kampvervoer jeugdverenigingen - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

14 Jeugd - Werking en accenten jeugddienst 2023 - beslissing 

 Het college neemt kennis de accenten die de jeugddienst in 2023 wil zetten. Bij de 

aanwerving van een nieuwe jeugdconsulent wordt verder werk gemaakt van het 

speelzonebeleid, een toekomstvisie over speelpleinwerking en opvang, ondersteuning 

van de jeugdraad, etc. 

 

15 Milieu – Naam Voedselbos - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat het voedselbos op de site 

Den Doorn de naam ‘Spiesbos’ krijgt. 

 

16 Milieu – Samenwerkingsovereenkomst Regionaal landschap houtland en polder voor 

het project Kruisbestuivers - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de samenwerkingsovereenkomst 

met Regionaal landschap houtland en polders voor het project Kruisbestuivers te 

ondertekenen. 

 

17 Milieu - Ondernemersloket – Aanvraag om een tijdelijke pop-up mini camping in te 

richten tijdens de zomermaanden 2023 - ’t Veld 10 en 12 te Aartrijke – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de vraag om een tijdelijke Pop up mini camping in te 

richten op de terreinen van ’t Veld 10 en 12, vanaf 12 mei tot 11 september 2023. 

De aanvrager moet in het bezit zijn van een gunstig brandpreventieverslag zonder 

opmerkingen en van een verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en 

ontploffing, vóór de ingebruikname van de mini camping. 

De aanvrager voorziet in een ecologische afvalverwerking en beperkt de hinder voor de 

omgeving tot een minimum. 

 

18 Milieu - Ondernemersloket - Aanvraag tot het bekomen van afwijkingen op de 

wekelijkse rustdag en verplichte sluitingsuren voor de handelszaken van Zedelgem 

voor het jaar 2023 - beslissing 

 Het college keurt de afwijkingen op de wekelijkse rustdag en verplichte sluitingsuren voor 

de handelszaken van Zedelgem voor het jaar 2023 goed. 

 

19 Secretariaat – Centraal kerkbestuur Zedelgem - Algemeen toezicht - kennisname 

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van het centraal kerkbestuur Zedelgem van 02 februari 2023. Er zijn 

geen opmerkingen. 

 

20 Secretariaat – Verzekering mini-graafmachine Yanmar – beslissing 

 De polis van de verzekeringsmaatschappij Ethias voor de verzekering van de mini-

graafmachine Yanmar wordt goedgekeurd. 

 



 

21 Toerisme - Jumelageviering 15 jarig jubileum - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het finale programma van 

het jumelagecomité voor de jubileumviering van 15 jaar verbroedering met Reil op 1 en 2 

april 2023. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om - naast de 2.000 EUR 

toelage aan het jumelagecomité (voor de organisatie en begeleiding van dit evenement) - 

een extra bufferbudget van maximaal 1.000 EUR te voorzien afhankelijk van het aantal 

deelnemers. Dit is een bestendiging van de beslissing die reeds in het najaar van 2022 

werd genomen. Enkele andere zaken (receptie, servetten, tafelpapier, oorkondes, 

placemats, beachflag) worden als representatiekost opgenomen. 

Het jumelagecomité wordt in kennis gesteld van deze beslissing en is verantwoordelijk 

voor de praktische kant van de organisatie alsook voor het goede verloop van deze 

jubileumviering. 

 

22 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

23 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

24 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


