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1 Algemeen directeur - Afsprakennota samenwerking tussen politici en administratie 

- Procesbegeleiding - Goedkeuring. 

 Het college beslist om dit punt uit te stellen. 

 

2 Algemeen directeur - Opmaak strategisch meerjarenplan 2020-2025 - 

Omgevingsanalyse - Plan van aanpak - Beslissing. 

 Het college beslist om dit punt uit te stellen. 

 

3 Communicatie - Zedelgem Magazine - Februari 2019 - Kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de input voor Zedelgem 

Magazine, editie februari 2019. 

 

4 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding 

van het nieuwjaarsfeest ‘La Plage’ in Zedelgem op 26 januari 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van een nieuwjaarsfeest beslist het college het volgende: 

- parkeerverbod in de Kaleshoek van 26/01/2019 om 08u00 tot en met 27/01/2019 om 

12u00 

- verbod alle verkeer in de Kaleshoek van 26/01/2019 om 08u00 tot en met 27/01/2019 

om 12u00 

 

5 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Hoge Vautestraat en Kaleshoek Zedelgem op 

26 januari 2019 - beslissing 

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

buurtfeest Hoge Vautestraat en Kaleshoek te Zedelgem op 26 januari 2019.  

De toelage van 125,00 EUR mag uitbetaald worden na het plaatsvinden van de 

activiteiten voor zover voldaan werd aan alle voorwaarden conform de geldende 

reglementen. 

 

6 Evenementen – Toelating plaatsing evenementenborden: Feestcomité Loppem – 

de heer Arnold Naessens, Eninkveld 13, 8210 Loppem, voor de aankondiging van de 

Kasteelloop op 20 januari 2019 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

7 Evenementen – Vraag voor schenken prijzen aan quiz van Hopper t.v.v. 

"Maatvakantie" – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen schenkt 20 handtassen van Zedelgem en 6 

Zedelgembonnen t.w.v. elk 25 euro aan Hopper Jeugdverblijven voor de quiz op 25 

Lijst van de besluiten van de vergadering van  

het College van Burgemeester en Schepenen van 8 januari 2019 – algemeen gedeelte – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

januari 2019. Het college beslist tot de uitwerking van een visie en beleid omtrent 

gemeentelijke ondersteuning van dergelijke initiatieven zodat gelijkaardige aanvragen 

op eenvormige wijze behandeld kunnen worden. 

 

8 Faciliteiten - Nieuwbouw Sociaal Huis - verrekening nr. 7 en eindstaat - 

goedkeuring 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist akkoord te gaan met de 

verrekening nr. 7 voor het project nieuwbouw Sociaal Huis. De ingediende eindstaat 

wordt eveneens aanvaard en mag betaald worden. 

 

9 Financiën - Bestellingen 

 Het college keurt de lijst met bestelling goed. 

 

10 Financiën - Vaststellen van het verkoopdagboek 

 Het college keurt het verkoopdagboek voor periode 18 december 2018 tot en met 7 

januari 2019 goed. 

 

11 Financiën - Aanrekeningen 

 Het college keurt de lijst met aanrekeningen goed. 

 

12 Financiën - CREAT Service Centrum - Leveren en periodiek onderhouden van 

brandbestrijdingsmiddelen - Raamovereenkomst - Goedkeuring deelname - 

beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst voor het leveren en 

periodiek onderhouden van brandbestrijdingsmiddelen van CREAT Service Centrum 

(Farys) goed te keuren. 

 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Huur en onderhoud telefonieoplossing met geïntegreerde UC-

ondersteuning - Dienstjaren 2014-2018 - Goedkeuring oplevering en vrijgave 

borgtocht - beslissing 

 Het college beslist om de oplevering en de vrijgave van de borgtocht aan Nextel nv 

betreffende de telefonieoplossing goed te keuren. 

 

14 Jeugd - subsidies jeugd werkjaar 2017-2018 - beslissing 

 Het college beslist subsidies uit te keren aan de jeugd(werk)initiatieven en individuele 

jongeren en dit volgens de voorwaarden van de gemeentelijke subsidiereglementen. 

 

15 Kerkfabrieken - Sint-Andreas Aartrijke - Dienstjaar 2018 - Toekennen 

investeringstoelage - beslissing 

 Het college beslist om een investeringstoelage toe kennen aan kerkfabriek Sint-Andreas 

Aartrijke voor het vernieuwen van de tussengoot van de kerk. 

 

16 Milieu – Boscompensatie voor aanleg fietspad Diksmuidse en Brugse Heirweg – 

goedkeuring bebossingsvoorstel – beslissing 

 Het college geeft een gunstig advies betreffende boscompensatie dat zal uitgevoerd 

worden door het Agentschap voor Natuur en Bos op gronden van de Vlaamse 

Landmaatschappij. 

 



 

17 Milieu – Ondernemersloket – Vraag van de heer Dimitri Verbouw, Koning 

Albertstraat 164 te 8210 Veldegem, om de exploitatie van een dienst voor het 

verhuren van een voertuig met bestuurder definitief te beëindigen - beslissing  

 Het college beslist om de exploitatie van Dimitri Verbouw van een dienst voor het 

verhuren van een voertuig met bestuurder definitief te beëindigen. 

 

18 Milieu - Opzeg perceel 25 + 27 van Den Doorn + nieuwe gebruikers - beslissing 

 Er wordt kennis genomen van het opzeggen van twee percelen in de moestuin, de eerst 

volgende op de wachtlijst worden nieuwe gebruiker.  

 

19 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Eernegemsestraat 16, 8211 

Zedelgem, gekad. Zedelgem Afdeling 4 Aartrijke, sectie B nr. 1350t - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het register van verontreinigde gronden voor de 

Eernemgesestraat 16. 

 

20 Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het 

schoolfeest in de St. Maartensschool te Loppem op 5 mei 2019 - beslissing 

 Het College beslist over: 

Parkeerverbod 

- in de Ieperweg kant school op 5 mei 2019 van 12u00 tot en met 20u00  

- enkel personenwagens  in de Ieperweg kant school van 3 mei 2019 om 12u00 tot en 

met 5 mei 2019 20u00 

Verbod alle verkeer in de Iepersweg tussen de Kattestraat en de Maricolenstraat 

Éénrichtingsverkeer in de Kattestraat met gesloten rijrichting vana fde Stationsstraat 

 

21 Openbare werken – Briefwisseling over de beleidsbeslissingen inzake rooien 

bomen Halfuurdreef - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de brief en mailverkeer inzake het rooien van bomen in de 

halfuurdreef van 24 december 2018 en 8 januari 2019 en beslist tot gepaste externe 

communicatie over haar eerder genomen gemotiveerde beleidsbeslissing. 

 

22 Openbare werken - Heraanleg halfuurdreef - Brieven buurtbewoners - 

kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de brieven van de buurtbewoners in de halfuurdreef en 

beslist tot gepaste externe communicatie over haar eerder genomen gemotiveerde 

beleidsbeslissing. 

 

23 Openbare werken – Verkaveling Consoorten Cauwels aan de Bezembinderstraat en 

de Stroelputstraat te Veldegem – definitieve oplevering en vrijgave borg – 

beslissing 

 Het college beslist over de definitieve oplevering en de vrijgave van de borg voor de 

verkaveling in de Bezembinderstraat en Stroelputstraat. 

 

24 Openbare Werken – Verkaveling op naam van Anne-Rose Van Caloen voor gronden 

aan de kasteeldreef 15 – afleveren verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college beslist over het afleveren van het verkoopbaarheidsattest voor de 

verkaveling op gronden aan de Kasteeldreef 15. 

 

25 Openbare werken - Verkaveling op naam van dhr. Thierry Van Caloen in de 

Kasteeldreef 14 – goedkeuring uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 



 

 Het college beslist over de goedkeuring van het uitvoeringsdossier en legt de borg vast 

voor de verkaveling in de kasteeldreef 14. 

 

26 Openbare Werken – Verkaveling op naam van dhr. Thierry Van Caloen voor gronden 

aan de kasteeldreef 14 – afleveren verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college beslist over het afleveren van het verkoopbaarheidsattest voor de 

verkaveling op gronden aan de kasteeldreef 14. 

 

27 Personeel - BOC/HOC afvaardiging overheid - bespreking 

 Bespreking van de afvaardiging van de overheid in het syndicaal overleg. 

 

28 Personeel- Vacantverklaring van de functie van  beleidscoördinator bibliotheek, 

cultuur, erfgoed en archief- beslissing 

 Open verklaring van de functie van beleidscoördinator bibliotheek, cultuur, erfgoed en 

archief en invulling van de vacature via een aanwervingsprocedure. 

 

29 Secretariaat - Bevoegdheidsverdeling college van burgemeester en schepenen - 

beslissing  

 Het college legt de interne taakverdeling vast. 

 

30 Secretariaat - Huishoudelijk reglement van het College van Burgemeester en 

Schepenen - beslissing  

 Het college keurt het huishoudelijk reglement goed. 

 

31 Secretariaat - Uitnodiging toelichtingsmoment toewijzingsproces 

bedrijventerreinen op 15 januari 2019 - Kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging 

toelichtingsmoment toewijzingsproces bedrijventerreinen op 15 januari 2019 om 

17u30. 

 

32 Sport - Zaalverhuur - inschakelen vrijwilliger ondersteuning gebruik gemeentelijke 

accommodatie - beslissing 

 Er werd vastgesteld dat de gebruikers de zalen niet altijd correct verlaten. In het 

weekend leverde dit soms problemen op omdat er geen toezicht tussen de verhuringen 

was. Er werden diverse oplossingen uitgewerkt. Voor de sportzaal en het LDC Jonkhove 

werd in samenwerking met de vrijwilligerscoach een oproep gelanceerd om een 

vrijwilliger in te zetten. Deze vrijwilliger ondersteunt ons tijdens het weekend. Op die 

manier willen we vooral preventief werken zodat de grootste problemen op voorhand 

kunnen opgelost worden. 

 

33 Vrije Tijd - Activiteiten vrijetijdsdiensten en dienstencentra - voorjaar 2019 - 

goedkeuring 

 Het college beslist om dit punt uit te stellen. 

 

34 Zorg en Welzijn Zedelgem vzw - Overlegmoment gemeente en ZWZ op 21.11.2018 - 

Kennisgeving voorstel en bespreking. 

 Het college neemt kennis van de presentatie toegelicht tijdens het overleg gemeente en 

OCMW op 21 november laatstleden alsook van de nota van de werkgroep ZWZ bezorgd 

aan de algemeen directeur op heden en bespreekt de voorstellen en de vraag van ZWZ 

vzw aan de gemeente. 



 

 

35 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt dit punt. 

 

36 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

37 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

38 Secretariaat - Agendapunt voor gemeenteraad 24 januari 2019 aangevraagd door 

Raadslid Martine De Meester - bomen Halfuurdreef - bespreking 

 Het college neemt kennis van het voorstel van agendapunt ingediend door raadslid 

Martine De Meester.  

 

39 Politiezone - Beleidsvisie en budget nieuwe legislatuur - Presentatie - Toelichting en 

bespreking. 

 Het college neemt kennis van de presentatie en brengt fundamentele bespreekpunten als 

volgt in: 

- het voorstel is een inhoudelijk goed onderbouwd voorstel dat tegemoet komt aan 

beleidswensen inzake meer wijkagenten op straat en een competent interventieteam; 

anderzijds  is er het objectieve gegeven van wegtrekken van politiepersoneel uit de 

gemeente Zedelgem en de lokale perceptie hierover; in die zin is er de vraag om de 

huidige overeenkomst tussen de drie gemeenten te herbekijken en vraag tot 

compensatie ten behoeve van de gemeente Zedelgem voor het terugschroeven van 

politiepersoneel op haar grondgebied te onderzoeken 

- er is het gegeven van mogelijke toekomstige fusies van gemeenten en de verwachte 

schaalvergrotingen die logischerwijze een impact zullen hebben op de indeling in 

politiezones; in die zin is het beleid en de besluitvorming van de nieuwe, aankomende 

Vlaamse Regering een zeer belangrijk gegeven 

 

 


