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1 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

2 Communicatie - Zedelgem Magazine - Mei 2019 - Kennisgeving 

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

Magazine, editie mei 2019. 

 

3 Cultuur – Controle van wandelroutes door Sesam – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de wandelroutes maximum 2 

keer per jaar door sociale tewerkstellingsorganisatie Sesam worden gecontroleerd.  

 

4 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

vinkenzettingen in 2019 in De Arend te Zedelgem - beslissing 

 Het college beslist tot de invoering van een parkeerverbod en toegangsverbod in het 

doodlopend stuk straat in de Arend op volgende data: 

Van 21 april 2019 tot en met 25 augustus 2019 op elke zondagvoormiddag van 08u00 tot 

11u00,  

op maandagvoormiddag 20 mei 2019  van 08u00 tot 11u00,  

op zaterdagvoormiddag 22 juni 2019 en 20 augustus 2019 van 08u00 tot 11u00  

op zaterdagnamiddag 8 juni 2019 van 15u00 tot 18u00 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

vinkenzettingen in 2019 te Aartrijke - beslissing 

 Het college beslist op op onderstaande data de Zeeweg noord af te sluiten voor het 

verkeer in het kader van vinkenzettingen: 

- op donderdag 23 en 30 mei, 6 en 13 juni 2019 van 08h00 tot 10h30. 

- op vrijdag 31 mei 2019 van 8h00 tot 10h30. 

- op zaterdag 25 mei, 8 en 22 juni en 13 juli 2019 van 08h00 tot 10h30. 

- op zondag 21 en 28 april, 5, 11, 12, 19 en 26 mei, 2, 9, 16 en 23 en 30 juni, 7, 14, 21 en 28 

juli en 4 augustus 2019 van 8h00 tot 10h30. 

 

6 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Patrijzenhoek Zedelgem op 29 juni 2019 - 

beslissing 

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

buurtfeest Patrijzenhoek te Zedelgem op 29 juni 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. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 2 april 2019 – algemeen gedeelte – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Salons 

Denotter, voor de aankondiging van Trouw &amp; Trends op 22 april 2019 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

8 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - De Groene Meersen - Vernieuwen plat dak JOC - goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht  “De Groene 

Meersen - Vernieuwen plat dak JOC” goed. 

 

9 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Sloop KLJ-gebouw Aartrijke en Mini-crèche 't Lachbekje Zedelgem - 

Perceel 1 (Sloop KLJ-gebouw, Schoolstraat 21, 8211 Aartrijke) - Goedkeuring 

aanvangsdatum - beslissing 

 Het college keurt de aanvangsdatum voor de opdracht ' Perceel 1: Sloop KLJ-gebouw 

Aartrijke' goed. 

 

10 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Sloop KLJ-gebouw Aartrijke en Mini-crèche 't Lachbekje Zedelgem - 

Perceel 2 (Sloop mini-crèche 't Lachbekje, Loppemsestraat 14, 8210 Zedelgem) - 

Goedkeuring aanvangsdatum - beslissing 

 Het college keurt de aanvangsdatum voor de opdracht 'Perceel 2: Sloop Mini-crèche 't 

Lachbekje Zedelgem' goed. 

 

11 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

12 Milieu - Visienota - Huren of aankopen hoogtewerker - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het document mbt de verantwoording van het huren van 

een hoogtewerker tegenover een eventuele aankoop  

 

13 Mobiliteit - Schrijven stad Brugge naar aanleiding van het structureel onderhoud 

N32 

 Het college neemt kennis van het schrijven van stad Brugge. 

 

14 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

15 Sociale zaken – Open oproep Regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van 

de lokale sociale economie voor de periode 2020-2025 - beslissing  

 Het College van Burgemeester en Schepenen is akkoord dat de Stuurgroep Regierol 

Sociale Economie met de 10 gemeenten van het arrondissement een nieuw dossier 

opmaakt voor de periode 2020-2025. Het opgemaakte dossier wordt daarna ter 

goedkeuring voorgelegd.  

 

16 Sociale zaken – Sociale verhuur gemeentelijke patrimonium – beslissing  

 Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om het gemeentelijk patrimonium 

niet ter beschikking te stellen voor sociale verhuur vanuit de sociale dienst. 

 



 

17 Vloethemveld – iBook ‘Vloethemveld, verborgen parel’ - bijdrage in de kosten van 

de Android-versie – beslissing 

 Het college stemt in met het voorstel om 60% van de kostprijs van 3.205,50 EUR incl. 

btw voor de ontwikkeling van de Android-versie van het iBook ‘Vloethemveld, 

verborgen parel’ voor een bedrag van 1.923,30 EUR incl. btw ten laste te nemen, volgens 

de verdeelsleutel 60% voor Zedelgem en 40% voor Jabbeke voor publiekswerking, 

conform de princiepsbeslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2018 m.b.t. de 

voorbereiding van de uitwerking van het onthaal en de publiekswerking in 

Vloethemveld en beheer van bouwkundig erfgoed. 

Na goedkeuring van het college van Jabbeke voor haar aandeel van 40% van de 

kostprijs voor de ontwikkeling van de Android-versie van het iBook ‘Vloethemveld, 

verborgen parel, wordt de opdracht gegeven aan de firma VOF- iBruges, Peerdenstraat 

27 te 8000 Brugge via de coördinator Vloethemveld.  

 

 


