
 

 

 

 

 

 

GOEDGEKEURD 

Hilde Hoebanx 

Wnd. algemeen directeur  

Annick Vermeulen 

Burgemeester 

 

 

1 Bibliotheek - Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek - beslissing 

 Het college neemt kennis van de brief van CultuurConnect en gaat akkoord met  de 

ondertekening van de overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek. 

 

2 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing 

 Het college beslist dat de lijst met de aangevraagde concessies op de begraafplaatsen, 

wordt goedgekeurd. 

 

3 Burgerzaken - Lijst vervallen concessies 2020 - beslissing 

 Het college beslist dat de lijst met de vervallen concessies 2020 op de begraafplaatsen, 

wordt goedgekeurd 

 

4 Communicatie - Zedelgem Magazine, editie oktober 2019 - Kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de input van Zedelgem 

Magazine, editie oktober 2019. 

 

5 Evenementen – Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

Strapdag te Veldegem op 20  september 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van de Strapdag op 20 september 2019 van 07.30u tot 16.00u in 

Veldegem beslist het college over de volgende verkeersmaatregelen: 

Parkeerverbod: 

- In de Muscarstraat + de parking voor- en achter de kerk 

Verbod voor alle verkeer: 

- In de Muscarstraat + de parking voor- en achter de kerk 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een G-

Wedstrijd te Veldegem op zondag 22 september 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van een G-Wielerwedstrijd in Veldegem beslist het college over het 

volgende: 

Parkeerverbod: 

Op zondag 22 september 2019 van 12u30 uur tot 18u00 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de Koningin Astridstraat tussen de Kloosterstraat en de Halfuurdreef (inclusief 

parkeervakken)  

- in de Halfuurdreef vanaf de Koningin Astridstraat tot aan De Boldersdreef (inclusief 

parkeervakken)  

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 10 september 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

- in de Boldersdreef  

- in de Kloosterstraat tussen de Boldersdreef en de Koning Albertstraat (inclusief 

parkeervakken)  

Verbod voor alle verkeer: 

Op zondag 22 september 2019 van 13u30 tot 17u30 zal het verkeer verboden zijn:   

- in de Koningin Astridstraat tussen de Kloosterstraat en de Halfuurdreef  

- in de Halfuurdreef vanaf de Koningin Astridstraat tot aan De Boldersdreef  

- in de Boldersdreef  

- in de Kloosterstraat tussen de Boldersdreef en de Koning Albertstraat 

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het Sint-

Maartenzingen te Loppem op 9 november 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van Sint-Maartenszingen beslist het college over onderstaande 

verkeersmaatregelen: 

Parkeerverbod: 

Op 9 november 2019 van 11u00 tot 20u00 zal het verboden zijn te parkeren op de parking 

Dorp te 8210 Loppem.  

Verbod voor alle verkeer 

Op 9 november 2019 van 11u00 tot 20u00 zal een verbod zijn voor alle verkeer: 

Dorp te 8210 Loppem.  

 

8 Evenementen – Organisatie van Strapdag van Vrije Basisschool De Stapsteen op 20 

september 2019 – beslissing 

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

van Vrije Basisschool De Stapsteen op 20 september 2019. 

 

9 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Sint-

Maartenzingen op 9 november 2019 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

10 Evenementen – Sport –Organisatie  van de 2de G-wielerrace  door Velopsport 

Veldegem op 22 september 2019 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Velosport Veldegem,  de 2de G-

wielerrace  Veldegem op 22 september 2019  kan organiseren. 

 

11 Facilitair beheer - Afbraak Maartenshove - Definitieve overname en vrijgave van het 

saldo van de borgtocht - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de de opdracht "afbraak 

Maartenshove" definitief op te leveren en het saldo van de door de aannemer gestelde 

borgtocht integraal vrij te geven. 

 

12 Facilitair beheer - Bouwen van een politiekantoor - Studieopdracht voor 

architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en 

verwezenlijking en EPB-verslaggeving- samenstelling bouwcommissie - bespreking 

en beslissing 

 Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de bouwcommissie samen voor het 

project "Bouwen van een politiekantoor - Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, 

technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en EPB-verslaggeving" 

 

13 Facilitair beheer - Renovatie veldverlichtingen - Subsidies - kennisname 



 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bedrag van 22.635 

euro dat door de hogere overheid toegekend werd als subsidies voor het dossier 

renovatie veldverlichting voetbalterreinen 

 

14 Facilitair beheer - Vernieuwing constructie voor ophanging belichting en geluid op 

podium zaal Wilgenmeers Groene Meersen - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vernieuwing van het 

ophangsysteem voor de belichting en geluid boven het podium van de zaal Wilgenmeers 

in de Groene Meersen te gunnen aan VN Produkties uit Eernegem. 

 

15 Financiën – Herstemmen belastingreglementen  2020-2025 - bespreking 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de adviezen van de interne 

diensten.  De adviezen van de interne diensten en van het college zullen verwerkt worden 

in de belastingsreglementen.   

 

16 Milieu - Aanvraag subsidie Stroomversnellers VEA - beslissing 

 Het college beslist om in kader van het project Stroomversnellers van het VEA te opteren 

voor de Relighting sporthal Strooien Hane en hiervoor het startkapitaal aan te vragen. 

 

17 Milieu - Deelname Nacht van de duisternis 2019 - beslissing 

 Het college beslist om deel te nemen aan de Nacht van de Duisternis op zaterdag 12 

oktober 2019.  

 

18 Milieu – Ondernemersloket – Aanvraag, tot het bekomen van een vergunning voor 

het schenken van gegiste en sterke dranken voor occasioneel gebruik in “De Tuin 

van Eden” op hetzelfde adres - beslissing   

 Het college beslist om een vergunning voor het schenken van gegiste en sterke dranken 

af te leveren voor occasioneel gebruik in “De Tuin van Eden” in de Van Hammelaan 23 te 

Loppem. 

 

19 Openbare werken - Aanstelling studiebureau voor ondersteuning bij diverse 

projecten – Goedkeuring deelopdracht 5 - Vergunning voetpad Koningin 

Astridsstraat - beslissing 

 Het college stelt studiebureau Plantec nv via het lopende raamcontract aan voor 

deelopdracht 5: opmaak omgevingsvergunning voor aanleg voetpad in de Koningin 

Astridstraat 

 

20 Preventie – Elektrische installaties bevoegdheidsverklaring BA4 – beslissing 

 Het college keurt de bevoegdheidsverklaringen BA4 van de medewerkers opgenomen in 

het besluit goed. 

 

21 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

22 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

23 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 



 

24 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten  - Sfeer- en eetcafé De 

Zevende Hemel, p.a. de heer Johnny Haelters, Koningin Astridstraat 23, 8210 

Zedelgem, voor de locatie Koningin Astridstraat 23, 8210 Zedelgem op 15 september 

2019 -  beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie Koningin 

Astridstraat 23, 8210 Zedelgem op 15 september 2019. 

 

 


