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1 Cultuur - Aanvraag activiteitensubsidie ontwikkelingssamenwerking door 

Beweging.net - beslissing 

 Het college keurt de aanvraag activiteitensubsidie van Beweging.net voor een 

solidariteitsweekend op 18 en 19 mei 2019 niet goed, gezien de aanvraag niet 

beantwoordt aan de vereisten van het reglement. 

 

2 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Batjescomité Zedelgem, 

p.a. de heer Jochen Bruneel, Dr. Adriaensstraat 25, 8210 Zedelgem, voor de locatie 

centrum Zedelgem dorp, op 9, 10 en 11 augustus 2019  - beslissing 

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie centrum Zedelgem 

dorp op 9, 10 en 11 augustus 2019. 

 

3 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

wielerwedstrijd in Loppem op 15 augstus 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van de Grote prijs van Loppem beslist het college het volgende als 

flankeren maatregelen 

Parkeerverbod van 13u00 tot 18u00 in de: 

- Stationsstraat 

- Kattestraat 

- Ieperweg 

- Kapellestraat 

- Beukenweg 

- Hazelare 

- Bolsterlaan 

- Van Hammelaan tussen Bolsterlaan en Buskinslaan 

- Buskinslaan tussen Van Hammelaan en Andrieshoek 

- Andrieshoek tussen Buskinslaan en Bakkershoflaan 

- Parklaan tussen Bakkershoflaan en Rijselsestraat 

- Molendreef 

- Guido Gezellelaan tussen de Rijselsestraat en de Klaprozenlaan 

- Klaprozenlaan tussen de Guide Gezellelaan en de Dopheidelaan 

- Dopheidelaan tussen de Klaprozenlaan en de Guido Gezellelaan 

- Guido Gezellelaan tussen Dopheidelaan en de Stationsstraat 

éénrichtingsverkeer langsheen het parcours (mee met de omloop): Stationsstraat – 

Kattestraat – Ieperweg – Kapellestraat – Steenbrugsestraat – Rijselsestraat – Molendreef – 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 18 juni 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

Rijselstraat – Guido Gezellelaan – Klaprozenlaan – Dopheide – Guide Gezellelaan - 

Stationsstraat 

Verbod alle verkeer in de Stationsstraat 

 

4 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Acaciastraat Veldegem op 7 september 2019 - 

beslissing 

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

buurtfeest Acaciastraat te Veldegem op 7 september 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. 

 

5 Evenementen – Organisatie van Kermis Batjes Zedelgem van 9 t.e.m. 12 augustus 

2019 – beslissing 

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

van 9 t.e.m. 12 augustus 2019. De voorgestelde programmatie en de aangevraagde 

deelactiviteiten worden goedgekeurd. De basistoelage voor kermissen van 750,00 EUR en 

een extra subsidie van 750,00 EUR zal uitbetaald worden aan het Batjescomité na de 

activiteiten indien voldaan wordt aan alle voorwaarden van het subsidiereglement. De 

vraag van het Batjescomité om de subsidie voor het vuurwerk te mogen gebruiken voor 

een lichtshow wordt goedgekeurd. De toelage van maximum 1.500,00 EUR zal uitbetaald 

worden aan het Batjescomité na het plaatsvinden van het evenement na voorlegging van 

de factuur (binnen de maand na de kermis). Het college van burgemeester en schepenen 

stemt in met de organisatie van een receptie op 9 augustus 2019 om 20u30 in het atrium 

van het gemeentehuis. 

 

6 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Batjescomité 

Zedelgem, voor de aankondiging van de batjes op 9, 10 en 11 augustus 2019 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies voor het plaatsen van de reclameborden. 

 

7 Evenementen - Sport - Organisatie van een Flyball Supercup met overnachting op 3 

en 4 augustus 2019 door K-Otic Flyers Flyball – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat K-Otic Flyers Flyball, de Flyball 

Supercup met overnachting op 3 en 4 augustus kan organiseren, mits het volgen van de 

regels van de brandweer.   

 

8 Evenementen – Sport - Organisatie van een wielerwedstrijd “Grote prijs Loppem” 

door Velosport Veldegem op 15 augustus 2019 – beslissing 

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

wielerwedstrijd ‘De Grote Prijs Loppem’ van Velosport Veldegem op 15 augustus. 

 

10 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 maar 

ongegrond is. 

 

11 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 maar 

ongegrond is. 

 



 

12 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. 

 

13 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de private verblijfsgelegenheden, 

die niet tot hoofdverblijf dienen - Aanslagjaar 2018 – Bezwaarschrift - beslissing 

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

ongegrond is. 

 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop strooizout - Winterperiodes 2019-2020 t.e.m. 2022-2023 - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

"Aankoop strooizout - Winterperiodes 2019-2020 t.e.m. 2022-2023" goed te keuren. 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Uitvoeren gladheidsbestrijding op gemeentewegen - Winterperiodes 

2019-2020 t.e.m. 2022-2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 

beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

"Uitvoeren gladheidsbestrijding op gemeentewegen - Winterperiodes 2019-2020 t.e.m. 

2022-2023" goed te keuren. 

 

16 Jeugd - zomerakkoord jeugdlokalen Veldegem - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de afspraken gemaakt in het zomerakkoord (korte 

termijnafspraken met chiromeisjes Veldegem, chirojongens Veldegem en jeugdhuis ’t Kalf 

die een antwoord bieden op de problemen inzake overlast.) 

 

17 Juridische zaken - Desaffectatie en verkoop gedeelte openbaar domein aan de 

Watergroep voor waterzuiveringsinfrastructuur in de Pierlapont - Materiële 

vergissing - Rechtzetting - beslissing 

 Het college herneemt de beslissing om een gedeelte van het openbaar domein gelegen in 

de Pierlapont te desaffecteren en verkopen aan de Watergroep voor het aanleggen van 

een rioolwaterzuiveringssysteem en gracht, omdat er in de beslissing van 14 mei 2019 een 

fout in de ontwerpakte stond.  Deze materiële vergissing wordt nu rechtgezet. 

 

18 Juridische zaken - Eventuele verwerving grond voor aanleg parking Loppemsestraat 

- Schatting - beslissing  

 Het college neemt kennis van het bedrag van de schatting. 

 

19 Milieu – Technische  ondersteuning in het kader van de procedure Gewestelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Ventilus “ – beslissing 

  Het college stelt professor dokter ingenieur Lieven Vandevelde aan om de gemeente 

technisch te ondersteunen in het kader van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  

Ventilus.  

 

20 Openbare werken – Raamovereenkomst studieopdracht diverse wegenis- en 

rioleringswerken gedurende 4 jaar - Goedkeuring deelopdracht – Uitbreiding 

kerkhof Veldegem - beslissing 



 

 Het college stelt studiebureau Plantec uit Oostende om de technische studie uit te voeren 

voor de uitbreiding van het kerkhof te Veldegem 

 

21 Openbare Werken – Verkaveling Fazantenhof fase  IV binnen het BPA Groenestraat 

op naam van Fazantenhof bvba – afleveren verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college beslist om het verkoopbaarheidsattest voor de Fase IV van de verkaveling 

Fazantenhof af te leveren. 

 

22 Openbare Werken – Verkaveling Halfuurdreef en Boswegel op naam van Gino Feys 

bvba – afleveren verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college beslist om het verkoopbaarheidsattest voor de verkaveling in de Halfuurdreef 

87 en de boswegel op naam van Gino Feys bvba af te leveren 

 

23 Personeel- Sociale voordelen - standpuntbepaling 

 Het college bespreekt de mogelijk wijzigingen in  toegekende sociale voordelen voor het 

personeel in kader van de meerjarenplanning. 

 

24 Personeel- Wijziging selectiecommissie voor bevordering chauffeur- beslissing 

 De selectiecommissie voor bevordering chauffeur wordt samengesteld als volgt: 

- Joost Blondeel, sectiedeskundige 

- Benny Jonckeere, hoofd technische dienst Stad Diksmuide 

- Hilde Deklerck, tevens secretaris van de jury 

 

25 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde agendapunten op te nemen op 

de zitting van de gemeenteraad van 27 juni 2019. 

 

26 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

27 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

28 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


