
 

 
 

 

 

Lijst van de gemeenteraadsbesluiten 
Vergadering van de gemeenteraad van 22 augustus 2019 

(decreet van 22 december 2017) 
 

De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering van de gemeenteraad van 22 augustus 2019 werd 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de 

provinciegouverneur op heden, 26 augustus 2019, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de 

webtoepassing van de gemeente Zedelgem. 

 

 

Sabine Vermeire Charlotte Vermeulen 

algemeen directeur voorzitter 

 

 

  

 
 

AGENDA 

 

OPENBAAR 

 

1 

 

JURIDISCHE ZAKEN/DIENSTVERLENING - OPRICHTEN MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW OP SITE SINT-

MAARTEN TE LOPPEM - PROCEDURE DESIGN AND BUILD - GOEDKEURING GUNNINGSLEIDRAAD - 

BESLISSING 

De gemeenteraad keurt de gunningsleidraad, incl bijhorende bijlagen en het eisenprogramma, 

betreffende de opdracht ‘Oprichten multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem’ 

goed. 

 

2 

 

JURIDISCHE ZAKEN - DEONTOLOGISCHE CODE MANDATARISSEN - AANPASSING EN 

HERVASTSTELLING - GOEDKEURING 

De deontologische code van de mandatarissen wordt aangevuld en wordt integraal goedgekeurd. 

 

3 

 

JURIDISCHE ZAKEN - MINNELIJKE VERWERVING GROND VOOR AANLEG FIETSPAD NOORDSTRAAT - 

ONTWERPAKTE - GOEDKEURING 

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor minnelijke aankoop van grond nodig voor realisatie van 

het fietspad Noordstraat integraal goed. 

De volgende aankoop wordt goedgekeurd : 

- minnelijke verwerving van de heer Dejonckheere Herman, wonende te Gistel, Zomerloosstraat 37, 

de heer en mevrouw  Dejonckheere Gabriël en Willem Godelieve, wonende te Zuienkerke, 

Dullemolenstraat 2, mevrouw Dejonckheere Annie, wonende te Koekelaere, Belhuttebaan 109, de 

heer en mevrouw Dejonckheere Christiane - Maenhoudt Paul wonende te Oudenburg, 

Westkerksestraaat 91, mevrouw Dejonckheere Sabina, wonende te Oudenburg, 

Zandvoordsestraat 232, mevrouw Dejonckheere Martine, wonende te Zedelgem, Krinkelweg 15, 

mevrouw Dejonckheere Godelieve wonende te Middelkerke, Bazelarestraat 8, de heer Tylleman 

André wonende te Houthulst, Kouterstraat 76 en mevrouw Tylleman Stephanie wonende te Lo-

Reninge, Oostpoeselstraat 14, van het perceel kadastraat gekend als Zedelgem, vierde afdeling 

Aartrijke, sectie A deel nummer 739 G voor een opp van 5 a 86 ca, lot 11 op het opmetingsplan van 

studiebureau Lobelle d.d. 25 maart 2016 voor een totaal bedrag van  2.457 EUR. 

De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar. 
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4 

 

PREVENTIE - VISIETEKST EN GLOBAAL PLAN PERIODE 2019-2024 VOOR PREVENTIE EN 

BESCHERMING OP HET WERK - GOEDKEURING 

De gemeenteraad keurt de visietekst en het globaal plan voor preventie en bescherming op het werk 

voor de periode van 2019 tot 2024 goed. 

 

5 

 

WONEN - INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WOONWINKEL - ENGAGEMENTSVERKLARING EN 

SUBSIDIEAANVRAAG - GOEDKEURING  

De gemeenteraad keurt de subsidieaanvraag voor de periode 2020-2025 goed, met inbegrip van de 

engagementverklaring voor het intergemeentelijk project woonwinkel ter ondersteuning van het 

lokaal woonbeleid, en het protocol tot uitvoering van de verplichte en aanvullende activiteiten. 

 
6 

 

OPENBARE WERKEN – FIETSPAD BRUGSE- EN DIKSMUIDSE HEIRWEG - 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN RIOPACT – BESLISSING 

De gemeenteraad beslist tot de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie 

West-Vlaanderen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2015 

De gemeenteraad beslist tot het sluiten met de samenwerkingsovereenkomst Project ZED 3018 met 

N.V. Aquafin en de Provincie West-Vlaanderen voor aanleg van een fietspad, rioleringswerken en 

wegeniswerken langs de Brugse- en Diksmuidse Heirweg. 

De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar. 

 

7 

 

MOBILITEIT – PRINCIEPSOVEREENKOMST STREEFBEELD SPOOROVERWEGEN MET INFRABEL – 

BESLISSING 

De gemeenteraad beslist tot de goedkeuring van de princiepsovereenkomst tot aanpak van prioritaire 

overwegen. 

De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar. 

 

8 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

9 TOELICHTING EXTRANET 

 
10 

 

GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere 

wijzigingen werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de 

dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie 

van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 

aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 

notulen als goedgekeurd beschouwd. 

 

 


