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1 Archief – Vaderlandslievende plechtigheden - Comité Zevenkerken - Toelage 2019 - 

beslissing 

 Het college beslist om een subsidie van 124,00 EUR toe te kennen aan het Comité 

Zevenkerken voor de organisatie van een herdenkingsplechtigheid op maandag 9 

september 2019 

 

2 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het 

buurtfeest Eninkveld op 5 oktober 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest in Eninkveld beslist het college over het 

onderstaande: 

Parkeerverbod in Eninkveld van 11u00 tot en met 23u30 

Verbod voor alle verkeer in Eninkveld van 12u00 tot en met 23u30 

 

3 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest met speelstraat Eninkveld Loppem op 5 oktober 

2019 - beslissing 

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

buurtfeest met speelstraat Eninkveld te Loppem op 5 oktober 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. 

 

4 Evenementen – Organisatie van OV Verwent op 6 oktober 2019 door Ondernemend 

Veldegem VZW – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Ondernemend Veldegem VZW  

het evenement “OV Verwent” op 6 oktober 2019 kan organiseren. 

 

5 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Ondernemend 

Veldegem vzw voor de aankondiging van Ondernemend Veldegem Verwent op 6 

oktober 2019 - beslissing 

 Het college verleent toelating. 

 

6 Financiën - Opdrachtencentrale Federale Politie - Raamovereenkomst - Omvorming 

flitspalen van analoog naar digitaal - Goedkeuring deelname - beslissing 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 20 augustus 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst van de 

opdrachtencentrale van de Federale politie voor de omvorming van de flitspalen van 

analoog naar digitaal goed te keuren, met uitvoering door THV Proximus-Trafiroad. 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Behandeling uitgaande post van gemeente en OCMW Zedelgem - Periode 

09/2019 t.e.m. 08/2022 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Behandeling uitgaande post van gemeente en 

OCMW Zedelgem - Periode 09/2019 t.e.m. 08/2022" te gunnen aan Postalia Belgium bvba 

- Easy Post. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Huur software 3P voor beheer overheids- en werkopdrachten - Extra 

licenties - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Huur software 3P voor beheer overheids- en 

werkopdrachten - Extra licenties" te gunnen aan 3P bvba. 

 

9 Financiën - Rapportering budgethouderschap 2/2019 - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het register van 

bestelbonnen en de uitvoering van het budgethouderschap. 

 

10 Ginter - Overleg standpunten College dd. 6.8.2019 met de stad Torhout - Verslag - 

kennisgeving en bespreking 

 Het College neemt kennis van het verslag van het overleg met de stad Torhout inzake de 

standpunten ingenomen door het College mbt het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband Ginter op 6.8.2019 en bespreekt de voorstellen. 

 

11 Milieu - Deelname convenant 2030 - principiële goedkeuring - beslissing 

 Het college verleent haar principiële goedkeuring aan de ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Burgemeestersconvenant 2030) en 

neemt kennis van de bijhorende engagementen. Het dossier wordt voorgelegd op de 

volgende gemeenteraad. 

 

12 Milieu - subsidies energiebesparing en hernieuwbare energie - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen energiebesparing en 

hernieuwbare energie en keurt de toekenning goed voor de aanvragen die volledig zijn en 

voldoen aan alle voorwaarden. 

 

13 Mobiliteit – Deelname aan de projectstuurgroep de Groenestraat - beslissing 

 Het College beslist over de deelnames aan de projectstuurgroep voor het project van de 

Groenestraat. 

Vaste leden: 

- de burgemeester of schepen namens de gemeente Zedelgem 

- en een ambtenaar uit de afdeling Omgeving namens de gemeente Zedelgem 

Adviserende leden: 

- PZ Het Houtsche 

Adviserende leden: 

- PZ Het Houtsche 

 



 

14 Mobiliteit – Realisatie van een zachte doorsteek van de Schoolstraat naar de oude 

trambedding in Aartrijke- beslissing 

 Het college stelt het punt uit. 

 

15 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Huur kerstdecoratie op 5 kernlocaties - Kerstperiodes 2019-2020 t.e.m. 

2022-2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college keurt het lastenboek voor de huur van kerstdecoratie voor 5 kernlocaties voor 

een periode van 4 jaar goed. 

 

16 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Verbindingsweg Bezembinderstraat en Rembertstraat - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de gunning van de verbindingsweg Bezembinderstraat - 

Rembertstraat. 

 

17 Openbare werken - Raamovereenkomst structureel onderhoud asfaltwegen - 

Goedkeuring deelopdracht 2 - beslissing 

 Het college stelt Raf De Vriese nv aan confom de raamovereenkomst gegund op 24 april 

2018 voor uitvoering van structureel onderhoudswerken aan de asfaltwegen in de zijweg 

Zabbekestraat en de zijweg Brugsestraat. 

 

18 Openbare werken – Verkaveling kasteeldreef 15– definitieve oplevering en vrijgave 

borg – beslissing 

 Het college beslist om de verkaveling aan de kasteeldreef 15 op te leveren en de gestelde 

borg vrij te geven. 

 

19 Openbare werken – Verkaveling Langehoekstraat 2, 4 en 4B– definitieve oplevering 

en vrijgave borg – beslissing 

 Het college beslist om de verkaveling in de Langehoekstraat op te leveren en de 

openstaande borg vrij te geven. 

 

20 Personeel - Samenwerkingsovereenkomst voor de selectie van een redder - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt het samenwerkingsvoorstel met 

Startpeople (via Poolstok) goed voor een selectieopdracht voor de selectie van een 

tijdelijke redder. 

 

21 Secretariaat - Algemeen toezicht - kerkfabrieken 

 Het college neemt kennis van de besluitenlijst van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 

Veldegem van 2 juli 2019 en heeft geen opmerkingen. 

 

22 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

23 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

24 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 



 

 

25 Milieu - Prijsuitreiking bebloeming combinatie Solymundo - beslissing 

 De organisatie van de prijsuitreiking van de jaarlijkse bebloemingswedstrijd wordt 

goedgekeurd 

 

 


