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1. Dienstverlening – Oprichten multifunctioneel gebouw op site Sint-Maarten te 

Loppem – Model Design &amp; Build-procedure – Selectiejury - Vertegenwoordiging 

namens de gemeente 

 Het College beslist om als volgt af te vaardigen voor de selectiejury: schepenen Dirk 

Verhaeghe en Arnold Naessens, diensthoofd ruimte Lore Vincke en een externe 

deskundige met ervaring in gelijkaardige projecten. Plaatsvervanger: burgemeester 

Annick Vermeulen. 

 

2. Evenementen – Aanpassen afspraken afval bij verhuur gemeentelijke 

accommodaties – beslissing 

 Het college stelt het punt uit. 

 

3 Evenementen – Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het 26ste 

Kevertreffen te Aartrijke op 28 juli 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van het 26ste Kevertreffen beslist het college over onderstaande 

maatregelen: 

Parkeerverbod  

van zaterdag 27 juli 2019 om 12u00 tot zondag 28 juli 2019 om 19u00 zal het verboden zijn 

te parkeren in de St. Aarnoutstraat op de parking  

Op zondag 28 juli 2019 van 07u30 tot 19u00 zal het verboden zijn te parkeren in de 

Sportlaan 

Verbod voor alle verkeer 

Op zondag 28 juli 2019 van 07u30 tot 19u00 wordt alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk 

verkeer, verboden in de volgende straten: 

- in de Sportlaan 

- in de Kan. Davidstraat 

- in de Sint Aarnoutstraat, gedeelte tussen Permekestraat en Sportlaan 

 

4 Evenementen – Sport - Organisatie van LWU-wielerwedstrijden door Bike Team den 

Heirweg op  28 juli 2019 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Bike Team den Heirweg de LWU-

wielerwedstrijden op 28 juli kan organiseren. 

 

5 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de motoren – Aanslagjaar 2018 – Generatie 4 - beslissing 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 4 juni 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

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

de motoren, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 1 artikel, uitvoerbaar voor een 

totaal bedrag van 37.096,00 EUR. 

 

6 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 

Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op 

een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen - 

Aanslagjaar 2019 - Generatie 2 - beslissing 

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

gemeentebelasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 

of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 1 artikel, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 35 

EUR. 

 

7. Jeugd - onregelmatigheden jeugdlokalen Veldegem - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de directe aankoop en plaatsing van een geluidsbegrenzer 

(85dBa LAeq 15 min) in jeugdhuis ’t Kalf en het salto badgesysteem invoert voor de 

jeugdlokalen in Veldegem. 

 Het college machtigt de jeugdconsulent om korte termijnafspraken te maken met chiro 

meisjes Veldegem en chiro jongens Veldegem en jeugdhuis 't Kalf die een antwoord 

bieden op de problemen inzake overlast. 

Het college gaat akkoord met de opmaak van een algemeen huishoudelijk reglement en 

de herwerking van het subsidiereglement orde, netheid en veiligheid dat enerzijds het 

jeugdverenigingsleven stimuleert en ondersteunt en anderzijds overlast voor de 

omgeving beperkt tegen eind 2019. 

 

8. Juridische zaken - Project leenhof - Aanstellen dienst vastgoedtransacties - 

beslissing 

 Het college stelt dienst vastgoedtransacties aan voor opmaak van een schattingsverslag 

van de grond met bouwvergunning en ontwerp en kunstwerk voor het project Leenhof.  

In een latere fase zullen zij ook de ontwerpakte opmaken voor de verkoop van deze grond 

met bouwvergunning binnen een overheidsopdracht. 

 

9 Mobiliteit - Evenementen - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

wielerwedstrijd te Zedelgem op 28 juli 2019 - beslissing  

 Naar aanleiding van een wielerwedstrijd in Zedelgem op zondag 28 juli 2019 tussen 12u00 

en 18u00 beslist het college het volgende: 

Parkeerverbod: 

- in de St-Laurentiusstraat vanaf het kruispunt met de Snellegemsestraat tot aan het 

kruispunt met de Kronestraat-Faliestraat (met uitzondering van de parkeerstroken) 

- in de Faliestraat vanaf het kruispunt met de St-Laurentiusstraat tot aan het kruispunt 

met de Populierendreef 

- in de Populierendreef vanaf het kruispunt met de Faliestraat tot aan het kruispunt met 

de  Diksmuidse Heirweg  

- in de Diksmuidse Heirweg, vanaf het kruispunt met de Populierendreef tot aan het 

kruispunt met de Snellegemsestraat 

- in de Snellegemsestraat vanaf het kruispunt met de Diksmuidse Heirweg tot aan het 

kruispunt met de Sint-Laurentiusstraat 

Eenrichtingsverkeer langsheen het gereden parcours mee met de wedstrijd. 

Gevolgde route: Snellegemsestraat – St.-Laurentiusstraat – Faliestraat - Populierendreef 

– Diksmuidse Heirweg - Snellegemsestraat. 



 

 

10 Personeel- Vacantverklaring van de functie van een deskundige milieu - beslissing 

 De functie van deskundige milieu en natuur wordt vacant verklaard 

 

11. Secretariaat - Collegezittingen in zomermaanden - beslissing 

 Het college beslist over de collegezittingen in de zomermaanden. 

 

12 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

13 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

14 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


