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1 Archief - Erfgoed - Deelname aan Letse plechtigheid op de Duitse militaire 

begraafplaats te Lommel - beslissing 

 Het college beslist om een vertegenwoordiger van de gemeente af te vaardigen naar de 

jaarlijkse plechtigheid op de militaire begraafplaats van Lommel ter herdenking van de 

Letse krijgsgevangenen, overleden in het Vloethemveld 

 

2 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest met speelstraat Boswegel Veldegem op 29 mei 

2019 - beslissing 

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

buurtfeest met speelstraat Boswegel te Veldegem op 29 mei 2019.   

Toelating wordt verleend aan de organisatoren van betreffende speelstraat om op deze 

dag een kleine straatactiviteit te organiseren (vb. barbecue, bijkomend buurtspel, 

frisdrankuitdeling,...). 

De toelage voor het buurtfeest van 125,00 EUR mag uitbetaald worden na het 

plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan alle voorwaarden conform 

de geldende reglementen. 

 

3 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 

twee wielerwedstrijden te Veldegem op 14 april 2019 van 12u00 tot en met 18u30 – 

aanpassing - beslissing 

 Naar aanleiding van een koer in Veldegem beslist het college het volgende 

Parkeerverbod 

14 april vanaf 09u00 tot en met 18u30 

-Rembertstraat 88 – 4 borden 

14 april vanaf 13u00 tot en met 18u00 

- In de Rembertstraat, vanaf de Bergenstraat tot aan de Steenovenstraat  

- In de Bergenstraat, vanaf de Rembertstraat tot aan de Bosserijstraat  

- In de Bosserijstraat  

- In de Koningin Astridstraat, vanaf de Bosserijstraat tot aan de Kloosterstraat 

(uitgezonderd de parkeerstroken)  

- In de Koning Albertstraat, vanaf de Kloosterstraat tot aan de Stroelputstraat 

(uitgezonderd de parkeerstroken)  

- In de Stroelputstraat  

Eenrichtingsverkeer: 

Op 14 april 2019 vanaf 13u00 tot 18u00 wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de 

volgende straten: 

- In de Rembertstraat met gesloten richting vanaf de Steenovenstraat/Stroelputstraat 

- In de Stroelputstraat met gesloten rijrichting vanuit de Koning Albertstraat 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 9 april 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

- in de Koning Albertstraat tussen de Stroelputstraat en de Kloosterstraat met gesloten 

richting vanaf de Kloosterstraat 

- In de Koningin Astridstraat tussen de Kloosterstraat en de Bosserijstraat met gesloten 

rijrichting vanaf de Bosserijstraat. 

- In de Bosserijstraat met gesloten rijrichting vanuit de Bergenstraat 

- In de Bergenstraat tussen de Rembertstraat en de Bosserijstraat met gesloten rijrichting 

vanuit de Rembertstraat 

 

4 Facilitair beheer - Renovatie verlichting voetbalterreinen Loppem, Veldegem en 

Aartrijke - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze 

goed voor de renovatie van de voetbalveldverlichting naar led-verlichting bij de 

voetbalaccommodaties van SV Loppem, FC Veldegem en VV Aartrijke (4 terreinen). 

 

5 Financiën - Aankoopcentrale stad Brugge - Raamovereenkomst ICT infrastructuur - 

Aanstelling informatieveiligheidsconsulent en DPO voor gemeente en OCMW 

Zedelgem - Periode 26/04/19 t.e.m. 31/10/19 - Goedkeuring deelopdracht - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht “Aanstelling informatieveiligheidsconsulent en DPO 

voor gemeente en OCMW Zedelgem - Periode 26/04/19 t.e.m. 31/10/19” in het kader van 

de raamovereenkomst “ICT infrastructuur” van aankoopcentrale stad Brugge bij 

Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen goed te keuren. 

 

6 Financiën - CREAT Service Centrum - Levering van diensten m.b.t. het uitvoeren van 

het onderhoud van diverse sportterreinen in natuurgras - Raamovereenkomst - 

Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst "Levering van diensten 

m.b.t. het uitvoeren van het onderhoud van diverse sportterreinen in natuurgras" van 

CREAT Service Centrum (Farys) met uitvoering door Krinkels nv goed te keuren. 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop extra licenties software boekhouding - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht "Aankoop extra licenties software boekhouding" te 

gunnen aan Cevi nv. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Drukken publicatie over Zedelgem tijdens de Eerste Wereldoorlog - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Drukken publicatie over Zedelgem tijdens de 

Eerste Wereldoorlog" te gunnen aan Lowyck drukkerij bvba. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Onkruid borstelen langs openbare wegen groot-Zedelgem - Periode 

04/2019 t.e.m. 03/2023 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht "Onkruid borstelen langs openbare wegen groot-

Zedelgem - Periode 04/2019 t.e.m. 03/2023" te gunnen aan Krinkels nv. 

 

10 Jeugd - SWAP zomer 2019 - beslissing 

 Het college beslist dat de organisatie van de SWAP zomer 2019 wordt goedgekeurd 

volgens het draaiboek en dat voor de activiteiten graffiti art op 25 juli 2019 en paintball 

op 30 augustus 2019  het OCMW-gebouw in Aartrijke gebruikt kan worden. 



 

11 Juridische zaken - Kiezerlijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de 

Kamer van volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement - beslissing 

 Het college stelt de kiezerslijst vast voor de verkiezingen van 26 mei 2019 van het 

Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement.  

In het totaal zijn er voor Zedelgem 18.200 kiezers. 

 

12 Milieu – Ondernemersloket - Aanvraag van de Unizo-afdelingen Zedelgem en het 

Comité Ondernemend Veldegem tot het bekomen van afwijkingen op de wekelijkse 

rustdag voor de handelszaken van Zedelgem voor het jaar 2019, beslissing 

 Het college beslist om de afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor de handelszaken van 

Zedelgem voor het jaar 2019 goed te keuren. 

 

13 Milieu – Openbare houtverkoop 2019 via het Agentschap voor Natuur en Bos – 

overeenkomst dienstverlening Natuurinvest voor de financiële opvolging - 

beslissing 

 Het college gaat akkoord om de openbare houtverkoop na kap in merkemveld conform 

het beheersplan over te dragen aan ANB. 

 

14 Openbare werken – Verkaveling RREC bvba en Consebt bvba voor gronden aan de 

Brugse Heirweg 74 te Aartrijke – definitieve oplevering en vrijgave borg – beslissing 

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

verkaveling aan de Brugse Heirweg 74 te Aartrijke 

 

15 Secretariaat - Verzekeringen - Polis arbeidsongevallen - Tariefaanpassing en 

uitbreiding waarborg - beslissing 

 Het college keurt het bijvoegsel nr. 004 aan de arbeidsongevallenpolis nr. 6.050.245 goed 

(bijdragevermindering en uitbreiding waarborg). 

 

16 Secretariaat - Verzekeringen – Polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen speelpleinwerking, swapactiviteiten en speelkriebels - Actualisering en 

opwaardering - beslissing 

 Het college keurt het bijvoegsel nr. 002 goed aan de polis nr. 45.282.536 burgerlijke 

aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen speelpleinwerking, swapactiviteiten en 

speelkriebels (actualisering en opwaardering). 

 

17 Secretariaat - Verzekeringen – Polis lichamelijke ongevallen raadsleden – 

Aanpassing ingevolge decreet lokaal bestuur – goedkeuring  

 Het college keurt het bijvoegsel nr. 002 goed aan de polis lichamelijke ongevallen 

raadsleden nr. 45.049.987 (aanpassing aan decreet lokaal bestuur). 

 

18 Secretariaat - Verzekeringen - Tariefaanpassing polis algemene burgerlijke 

aansprakelijkheid en rechtsbijstand - beslissing 

 Het college keurt de polis burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand goed. 

 

19 Secretariaat - West-Vlaams Woonkrediet NV - Gewone algemene vergadering op 16 

april 2019 - Agenda en aanduiding van een vertegenwoordiger - beslissing 

 In het college wordt de agenda goedgekeurd van de gewone algemene vergadering van 

het West-Vlaams Woonkrediet NV. 

 

 

 



 

20 Sociale zaken – Kandidaat Zorgraad Eerstelijnszone WE40 – beslissing   

 Het College van Burgemeester en Schepenen stelt Anja Bardyn, diensthoofd sociale 

zaken, voor als kandidaat voor de Zorgraad van de Eerstelijnszone WE40 en neemt akte 

van de andere kandidaten van de cluster Lokale Besturen.  

 

21 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

22 Secretariaat - Uitnodigingen – bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

23 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 


