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1 Evenementen – Organisatie van Late Night Shopping door Ondernemend Veldegem 

op 6 juli 2019 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Ondernemend Veldegem op 6 juli 

2019 Late Night Shopping Veldegem kan organiseren in de tuin achter de Onze-Lieve-

Vrouwkerk van Veldegem, op voorwaarde dat de kerkfabriek hier ook mee akkoord gaat. 

 

2 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen – Aanslagjaar 2018 - Bezwaarschrift  - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk en 

gegrond is. 

 

3 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen – Aanslagjaar 2018 - Bezwaarschrift - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk en 

gegrond is. 

 

4 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Elektronische tijdsregistratie loopwedstrijden - Periode 2019-2020 - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college beslist om de opdracht "Elektronische tijdsregistratie loopwedstrijden - 

Periode 2019-2020" te gunnen aan Star-Tracking bvba. 

 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Implementatie extranet en aanpassing zoekfunctie website - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht "Implementatie extranet en aanpassing zoekfunctie 

website" te gunnen aan Cronos/District 01 nv. 

 

6 Financiën – Staat van onwaarden ‘Milieubelasting’ – Aanslagjaar 2019 – generatie 1 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

milieubelasting – aanslagjaar 2019 - vast voor een bedrag van 90,00 EUR. 

 

7 Jeugd – erkenning Zedelgems opvanginitiatief – beslissing 

 Het college erkent vzw Kaboem als Zedelgem opvanginitiatief van 23 april 2019 tot en 

met 23 april 2022 op voorwaarde dat ze aan de erkenningsvoorwaarden blijven voldoen 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 23 april 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

8 Juridische zaken - Dossier Chemin nr. 2 Loppemsestraat - Stand van zaken dossier - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van de briefwisseling en e-mail berichten in dit dossier.  Het 

standpunt van de raadsman zal worden gevolgd. 

 

9 Juridische zaken - Dossier Hoogveld - Vonnis rechtbank van eerste aanleg te Brugge 

d.d. 21 maart 2019 - kennisname 

 Het college neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge 

d.d. 21 maart 2019 waarbij werd bevestigd dat de gemeente niet aansprakelijk is voor de 

schade van appellant. 

 

10 Mobiliteit – aankoop gadgets naar aanleiding van de actie fluojasjes schooljaar 2018-

2019 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de aankoop van gadgets in het kader van de actie 

Fluojasjes. 

 

11 Mobiliteit – Aanvraag van bvba Marcotrans tot het bekomen van een vergunning 

uitzonderlijk transport - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen geeft een vergunning aan de firma Transports 

Capelle, Cite Technologique Du mas David, FR – 30360 Vezenobres en aan de firma Glogau 

internationale Yachttransporte gmbh, Haberstrasse 46, DE – 24537 Neumünster voor 

uitzonderlijk transport op het grondgebied Aartrijke langs het traject Zeeweg Zuid, 

Zeeweg Noord, Dwarsstraat en Noordstraat. 

 

12 Openbare werken – aanvraag van Kiki’s Foodbar voor het bekomen van een 

standplaats in de gemeente op 1 namiddag of avond in de week voor de verkoop van 

betere dagschotels, verse soep en desserts - beslissing 

 Het college kent geen standplaats toe op het openbaar domein voor Kiki's Foodbar 

 

13.x Openbare werken - Aanvraag van Kiki’s Foodbar voor het bekomen van een 

standplaats op de markt van Sint-Elooi op donderdagvoormiddag voor de verkoop 

van dagschotels – beslissing 

 Het college beslist keurt de aanvraag van Kiki's Foodbar voor een standplaats op de 

markt van Sint-Elooi op de marktdag op donderdag en dit met ingang van 1 juni 2019 

 

14 Openbare werken – brief aan Provincie met vraag voor openen subsidiedossier voor 

project Groenestraat - beslissing 

 Het college keurt de aanvraag voor opstart van een subsidiedossier voor aanleg van 

fietspaden in het project Groenestraat goed. 

 

15 Openbare werken – Lus de Linde – brief buurtbewoners - beslissing 

 Het college neemt kennis van de brief en beslist over de te nemen maatregelen in gevolge 

de vragen van de bewoners in het project lus de linde zijnde inkorten van het boomvak 

 

16 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Aanleg plein voor gemeentehuis Zedelgem - Goedkeuring voorlopige 

oplevering - beslissing 

 Het college beslist over de voorlopige oplevering van  het Pater Amaat Vynckeplein 

 



 

17 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Vernieuwen OV in kader van eco-design in Loppem Costersveld - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist over vernieuw van verlichtingspalen in de wijk costerveld. 

 

18 Personeel- Vacantverklaring van een halftijdse functie van administratieve 

medewerker - beslissing 

 Het College keurt de vacantverklaring van een functie van administratief medewerker 

goed. 

 

19.w Secretariaat – Oproep lokale gezondheidsenquête – beslissing 

 Het college stelt het punt uit. 

 

20 Communicatie - Externe communicatie - bespreking. 

 Het college bespreekt het punt. 

 

21 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

22 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


