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1 Archief – Erfgoedzorg – Beheersplan Dorpskom Loppem – goedkeuring 

 Het beheersplan van het beschermde dorpsgezicht Loppem werd definitief 

goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Naast deze kennisgeving wordt 

er goedkeuring gevraagd aan het college voor de afkeuring van de ZEN-status van de 

bomen op het driehoekig plein voor het voormalig gemeentehuis aangezien deze wel 

een belangrijke beeldwaarde maar geen erfgoedwaarde hebben.   

 

2 Cultuur - Aanvraag receptie 60 jaar Okra Loppem - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met een receptie ter gelegenheid 

van 60 jaar Okra Loppem. De receptie zal doorgaan op 6 november 2019 om 11 uur in de 

Sint-Martinuskerk te Loppem. 

 

3 Evenementen - aanvraag Chiro Aartrijke voor een inleefweek van 18 tot 23 maart 

2019 - plaatsen tenten – beslissing 

 Chiro Aartrijke mag overnachten aan hun lokalen, Aartrijke straat 65 te Aartrijke, in 

tenten, voor een inleefweek van 18 tot 23 maart 2019 mits de voorwaarden worden 

gerespecteerd. De technische dienst zal de week voor de inleefweek de brandmelders 

en noodverlichting controleren. 

 

4. Evenementen – Drie inleefweken Chiromeisjes Veldegem in februari -maart 2019 – 

Vraag tot overnachting in het Chiroheem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming voor de 

inleefweken in de chirolokalen : van 20 februari tem 23 februari 2019 met de leiding en 

van 24 februari tem 2 maart 2019 met de aspi’s om reden van de aanwezige verdelging 

voor ongedierte. Het College wil vergaderruimte aanbieden in het gemeentehuis van 

Veldegem voor vergadering (voorbereiding inleefweek) en vraagt aan de jeugdbeweging 

om het evenementenloket te contacteren. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om te overnachten in 

de chirolokalen van Veldegem tijdens de periode van 22 tot 24 maart 2019 met de 

Bengels, onder voorwaarden. Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan 

de technische dienst om tussenin de omstandigheden te controleren. Indien er 

negatieve resultaten zijn over de hygiënische omstandigheden, worden de inleefweken 

meteen stopgezet. 

 

5 Evenementen – Inleefweekend Speelclub Chirojongens Veldegem van 22 tot 24 

maart 2019 – Vraag tot overnachting in het Chiroheem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om te overnachten in 

de chirolokalen op 22 tot 24 maart 2019 met de Speelclub van Chirojongens Veldegem, 

mits de vooropgestelde voorwaarden worden gerespecteerd. Het college  van 

burgemeester en schepenen vraagt aan de technische dienst om vlak voor het 
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inleefweekend de hygiënische omstandigheden van de lokalen te controleren. Indien er 

negatieve resultaten zijn over de hygiënische omstandigheden, gaat het inleefweekend 

niet door. 

 

6 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit,Feestcomité Loppem, 

p.a. de heer Arnold Naessens, Eninkveld 13,  8210 Zedelgem, voor de locatie 

Sportzaal Strooien Hane, A. van Caloenstaat 1, 8210 Zedelgem op 30 maart 2019 - 

beslissing 

 Het college besluit een afwijking voor een evenement toe te staan voor de locatie 

Strooien Hane op 30 maart 2019. 

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding 

van de carnaval kermis te Veldegem van 12 maart 2019 tot en met 20 maart 2019 - 

beslissing 

 Het college beslist omtrent een parkeerverbod in functie van de kermisattracties op de 

markt van Veldegem. 

Van 12 maart 2019 om 17u00 tot en met 20 maart 2019 om 08u00 verboden parkeren op 

de markt in Veldegem. 

 

8 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding 

van de carnavalstoet te Veldegem op zondag 17 maart 2019 - beslissing 

 Het college beslist voor de inrichting van een parkeer- en verkeersvrije zone voor de 

doortocht van de carnavalsstoet in Veldegem. 

Volgende straten worden parkeervrij gemaakt: 

- 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 Sint-Corneliusstraat  

De volgende straten worden verkeersvrij gemaakt: 

- in de Koning Albertstraat tussen de Torhoutsesteenweg en de Rembertstraat 

- in de Koningin Astridstraat tussen de Halfuurdreef en de Rembertstraat 

- in de Halfuurdreef tussen de Koningin Astridstraat en de Steenovenstraat 

- in de Steenovenstraat 

- in de Rembertstraat tussen de Koning Albertstraat en de Steenovenstraat 

- in de Bezembinderstraat 

- in de Stroelputstraat tussen de Bezembinderstraat en de Koning Albertstraat, 

 

9 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding 

van de vinkenzettingen in de zomerperiode 2019 te Veldegem - beslissing 

 Het college beslist het volgende 



 

In de Bosserij vanaf huisnummer 45 tot en met de uitrit van de Bergenstraat 49 geldt 

een parkeerverbod en verbod alle verkeer op volgende data naar aanleiding van een 

vinkenzetting 

- Op 14, 21 en 28 april 2019, op 1, 5, 12, 19, 26 en 31 mei, op 9, 16 en 23 juni, 1, 7, 14, 21 

en 28 juli en 5 augustus 2019 van 08h30 tot 10h30. 

- Op 22 juni 2019  van 15h30 tot 17h30. 

 

10 Evenementen – Organisatie van Carnaval Veldegem op 17 maart 2019 door Orde 

van de Stropers – beslissing 

 Het college besluit dit punt uit te stellen. 

 

11 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Do the Doze fuif 

op 30 maart 2019 - beslissing 

 Het college geeft een gunstig advies 

 

12 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: rommelbeurs 

op 6 en 7 april 2019 - beslissing 

 Het college geeft een gunstig advies 

 

13 Financiën - CREAT Service Centrum - Leveren van medische zuurstof in flessen - 

Raamovereenkomst - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college keurt het voorgesteld om de deelname aan de raamovereenkomst voor het 

leveren van medische zuurstof in flessen van CREAT Service Centrum (Farys) goed.  

 

14 Financiën - Gebruik bancontact - beslissing 

 Het college besluit betaling met bancontact toe laten voor alle bedragen. Het 

grensbedrag van 7,5 euro wordt afgeschaft.  

 

15 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

milieubelasting - Aanslagjaar 2019 - Indeling gezinnen - Generatie 1 - beslissing 

 Het kohier inzake de milieubelasting voor het aanslagjaar 2019 - indeling gezinnen - 

generatie 1, bestaande uit 9.399 artikelen, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

door het college van burgemeester en schepenen voor een totaal bedrag van 587.790,00 

EUR. 

 

16 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Leenhof - Juridische bijstand bij verkoop onder voorwaarden van grond 

voor realiseren woonvoorziening voor ouderen - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college besluit het voorstel om de opdracht “Leenhof - Juridische bijstand bij 

verkoop onder voorwaarden van grond voor realiseren woonvoorziening voor ouderen” 

te gunnen aan Equator Advocaten bvba in maatschap met Petitat Advocaten bvba, 

goed te keuren. 

 

17 Financiën - Roerende goederen - Verkoop metaalafval containerpark - beslissing 

 Het college besluit dat het metaalafval afkomstig van het containerpark wordt verkocht 

aan de voordeligste bieder, zijnde Galloo nv, tegen een meerprijs van 22,00 EUR per ton 

bovenop de actuele marktprijs zwarte plaat van ‘De Tijd’. Dit inclusief de huur en het 

transport van de containers alsook de verwerking van het metaalafval conform de 

geldende milieunormen. 



 

 

18 Informatieveiligheid - Plan van aanpak sensibilisering - beslissing 

 Het college besluit het plan van aanpak voor sensibilisering over informatieveiligheid 

goed te keuren. 

 

19 Juridische zaken - Vonnis politierechtbank d.d. 10 december 2018 - Verzoekschrift 

tot hoger beroep tegenpartij - kennisname 

 Het college neemt kennis van het voornemen van tegenpartij om hoger beroep in te 

stellen tegen het vonnis van de politierechtbank te Brugge d.d. 10 december 2018. 

 

20 Juridische zaken Onteigeningsdossier Plaatsebeek GOG - Minnelijke regeling - 

Correctie oppervlakte - beslissing  

 In het onteigeningsdossier Plaatsebeek GOG zijn partijen akkoord gegaan met een 

minnelijke regeling.  Het college keurde op 22 januari 2019 een berekening goed.  Een 

perceel werd per vergissing niet opgenomen in de berekening.  Deze materiële fout 

wordt nu rechtgezet. 

 

21 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevooradingsinstallatie - 

beslissing 

 Het college besluit de uitbetaling van de subsidie voor het aanleggen van een eigen 

waterbevoorradingsinstallatie niet goed te keuren. 

 

22 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterzuiveringsinstallatie - 

beslissing 

 Het college besluit de subsidie voor het aanleggen van een kleinschalige 

waterzuiveringsinstallatie niet goed te keuren. 

 

23 Milieu - Subsidies energiebesparing en hernieuwbare energie 2019/1 - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen energiebesparing en 

hernieuwbare energie en keurt de toekenning goed voor de 10 aanvragen die volledig 

zijn en voldoen aan alle voorwaarden. 7 aanvragen worden niet goedgekeurd omdat ze 

niet voldoen aan alle subsidievoorwaarden. 

 

24 Milieu - Compostbakken voor school Spes Nostra - beslissing 

 Het college besluit dat de middelbare school SPES NOSTRA 2 compostbakken krijgt 

voor hun lessen agro-technieken. 

 

25 Milieu – Ondernemersloket - Aanvraag van de vennootschap Druwel bvba, met 

maatschappelijke zetel Molendreef 9 te 8210 Loppem, voor een bijkomend 

voertuig bij de bestaande vergunning voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder – beslissing  

 Het college besluit dat de vennootschap Druwel bvba wordt gemachtigd om een dienst 

voor het verhuur van voertuigen met bestuurder te exploiteren. 

 

26 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, De Arend 12, 8210 Zedelgem, 

gekad. Zedelgem Afdeling 1 Zedelgem, sectie F nr. 1540c - kennisgeving 

 Het college neemt kennis dat een  bodemattest afgeleverd werd door OVAM voor De 

Arend 12. 

 



 

27 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, De Arend, 8210 Zedelgem, gekad. 

Zedelgem Afdeling 1 Zedelgem, sectie F nr. 1542b - kennisgeving 

 Het college neemt kennis dat een bodemattest afgeleverd werd door OVAM voor De 

Arend . 

 

28 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Remi Claeysstraat 110, 8210 

Zedelgem, gekad. Zedelgem Afdeling 1 Zedelgem, sectie D nr. 0424c - kennisgeving 

 Het college neemt kennis dat een bodemattest afgeleverd werd door OVAM voor de 

Remi Claeysstraat 110. 

 

29 Ruimte – Project Vantieghem-Koning Albertstraat/Kloosterstraat - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt in: er dienen meer 

mobiliteitsvoorstellen uitgewerkt in kader van verbeteren van de verkeersveiligheid. 

 

30 Sport - Vernieuwen speelplaats Spes Nostra ikv projectoproep Vlaamse Overheid - 

kennisgeving 

 In kader van een projectoproep wil middenschool Spes Nostra hun speelplaats 

renoveren. Zij zullen hiervoor een subsidiedossier bij de Vlaamse Overheid indienen. 

Het College beslist tot de opmaak van een brief ter ondersteuning van het 

renovatieproject. 

 

31 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om agendapunten op te 

nemen op de zitting van de gemeenteraad van 28 februari 2019. 

 

32 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt het punt 

 

33 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

34 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


