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1 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist tot ambtshalve schrapping. 

 

2 Cultuur - Cultureel Ambassadeur 2019-2020-2021 - beslissing 

 Het college beslist dat Aartrijke en Veldegem cultureel ambassadeur worden in 2020, 

dat de volgende Reuzenstoet verschoven wordt naar 2021.  Daartoe worden de 

voorziene budgetten verschoven, dient er gecommuniceerd naar het batjescomité en is 

er de vraag van het college om de lokale handelaars te betrekken bij de organisatie van 

het cultureel ambassadeurschap. 

 

3 Evenementen – Organisatie van touwtrekken op ‘site Develter’ tijdens 

Corneliusfeesten – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat comité Corneliusfeesten 

Veldegem een touwtrekwedstrijd mag organiseren op site Develter tijdens de 

Corneliusfeesten (editie 2019).  

 

4 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - De Groene Meersen - platformlift voor rolstoelgebruikers - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college beslist dat de opdracht 'De Groene Meersen - platformlift voor 

rolstoelgebruikers' wordt gegund aan de firma ThyssenKrupp 

 

5 Facilitair beheer - stormschade GLAZ - verdere aanpak - bespreking en beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de verder te volgen aanpak na 

de stormschade die op 10 maart 2019 toegebracht werd aan de gemeentelijke 

accommodatie GLAZ. 

 

6 Financiën - Aankoopcentrale stad Brugge - Raamovereenkomst ICT infrastructuur - 

Percelen 3, 5-10 en 12 - Goedkeuring deelname en werkwijze - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst ICT Infrastructuur - 

Percelen 3, 5-10 en 12 van stad Brugge goed te keuren. 

 

7 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2018 - Generatie 1 

– beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de belasting 

op de verspreiding van reclamedrukwerk, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 47 

artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 109.815,33 EUR. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 26 maart 2019 – algemeen gedeelte – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop kipkar met haakcontainersysteem en containers voor 

smalspoortractor - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht "Aankoop kipkar met haakcontainersysteem en 

containers voor smalspoortractor" te gunnen aan Firma Beel nv. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop vingerafdruktoestellen en RFID lezers voor nieuwe 

identiteitskaarten met vingerafdrukken - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning – beslissing 

 Het college beslist om de opdracht “Aankoop vingerafdruktoestellen en RFID lezers 

voor nieuwe identiteitskaarten met vingerafdrukken” te gunnen aan Cevi nv. 

 

10 Burgerzaken - Administratieve dienstverlening burgerzaken in de deelgemeenten 

tijdens de zomervakantie - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord om in de zomervakantie 

de sluitingsperiode uit te breiden in de zomervakantie  (eerste helft van juli en tweede 

helft van augustus gesloten) en houdt vast aan de huidige openingsperiodes. 

 

11 Juridische zaken - Aanvraag overname private weg 't Veld - beslissing  

 Het college gaat niet in op de vraag van de bewoners 't Veld met nummers 46A, 48, 50, 

52 en 54 om hun private weg over te nemen in het openbaar wegennet en de 

bijkomende nutsvoorzieningen aan te leggen. 

 

12 Juridische zaken - Eventuele verwerving gronden 'de Pilse' - Aanstellen dienst 

vastgoedtransacties - beslissing 

 Het college beslist principieel om drie percelen gelegen tussen De Pilse en de 

Berkenhagestraat, kadastraal gekend als afdeling 1 Zedelgem, sectie C, nr 489, 498, 488 

met een gezamenlijk oppervlakte van 76are 70 ca  aan te kopen om een verbindingslus 

met een publiekrechterlijk recht van doorgang te realiseren en stelt daarom dienst 

vastgoedstransacties aan om een schattingsverslag en een ontwerpakte op te maken. 

 

13 Juridische zaken - Project Vloethemveld - Aanstellen landmeter - beslissing  

 Het college beslist om de landmeter Rik Pollet aan te stellen om een globaal plan te 

maken van al de erfgoedelementen die in erfpacht zullen worden gegeven binnen het 

project Vloethemveld.  

 

14 Juridische zaken - Verwerving grond met gebouw Schatting 69 - 

Huurovereenkomsten twee providers en zendmast - beslissing  

 Het college beslist om de zendmast met twee huurovereenkomsten voor providers op 

het terrein gelegen Schatting 69 na de aankoop van het terrein over te nemen.   In de 

ontwerpakte van aankoop wordt een clausule toegevoegd. 

 

15 Milieu - Creëren van nieuwe toegang tot landbouwperceel in het kader van de 

inrichtingswerken bij de Stakedreef - beslissing 

 Het college beslist om een nieuwe toegang te creëren naar het landbouwperceel in het 

kader van de verbeteringswerken aan de Stakedreef (behorende tot het Inrichtingsplan 

Moebeek-Vloethemveld). 

 

16 Mobiliteit – Locatie elektrische laadpaal 2019 - beslissing 



 

 Het college kiest Jonkhove als locatie voor de elektrische laadpaal voor 2019. 

 

17 Openbare werken – asfaltering Hoogveld – vragen van aangelande in kader van 

aanleg - beslissing 

 Het college neemt een standpunt in na vragen over de geplande asfalteringswerken van 

Hoogveld te Veldegem en gaat niet in op de vragen van aangelande. 

 

18 Openbare werken – ingebrekestelling Elia ingevolg aanleg hoogspannings- en 

galsvezelkabel onder fietspad Rembertstraat - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de ingebrekestelling van Elia in gevolge de 

hoogspanningskabel- en glasvezelkabel die werd aangelegd onder het traject van het 

fietspad in de Rembertstraat. 

 

19 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Herstellingswerkzaamheden aan afsluitingen in gevolge 

stormschade - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist over het herstel van stormschade aan omheiningen op 

gemeentelijke terreinen opgelopen tijdens het weekend van 9 en 10 maart. 

 

20 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Plaatsen lichtdruppel op middengeleider in Ichtegemsestraat - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist over het plaatsen van lichtnagels op het kruispunt Zeeweg Noord - 

Ichtegemsestraat 

 

21 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Vernieuwen openbare verlichting Patrijzenhoek - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist over de vernieuwing van de openbare verlichting in de patrijzenhoek 

 

22 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Wegeniswerken in de Cassierswegel - Goedkeuring aangepast 

inrichtingsplan en meeruitgave voor heraanleg wegenis Berkenhagenstraat binnen 

deelproject Berkenhagenstraat - beslissing 

 Het college beslist over de goedkeuring van het aangepast inrichtingsplan en de 

bijhorende meerkost in het project cassierswegel - kruispunt Berkenhagenstraat 

 

23 Openbare werken – plaatsen vaste aansluitpunten op rioolputten voor pompen 

Wellewaerde - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist over het installeren van een vast aansluitpunt voor de noodpompen 

op de rioleringen in  de wijk Wellewaerde en Esdoornlaan 

 

24 Preventie - Jaarverslag 2018 gemeente – kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag van de 

dienst preventie voor het dienstjaar 2018. 

 

25 Vloethemveld – Overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting 

van de interlokale vereniging ‘Vloethemveld’ – goedkeuring 



 

 Het college stemt in met het ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht 

houdende oprichting van de interlokale vereniging ‘Vloethemveld’ en legt deze ter 

goedkeuring voor aan de eerstvolgende gemeenteraad. 

 

26 Vraag van het ondernemerscentrum West- Vlaanderen om deel te nemen aan het 

EFRO project KI:SS West – engagementsverklaring - beslissing  

 Het college beslist om deel te nemen aan het EFRO project KI:SS West, ter 

ondersteuning van de plaatselijke handelaars. 

 

27 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

28 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

29 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


