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1 Evenementen – Organisatie van Sint-Maartenzingen op 9 november 2019 door 

Feestcomité Loppem – beslissing 

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

evenement “Sint-Maartenzingen” op 9 november 2019 door Feestcomité Loppem. 

 

2 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de motoren – Aanslagjaar 2019 – Generatie 1 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de motoren, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 64 

artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 39.752,00 EUR. 

 

3 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de motoren – Aanslagjaar 2019 – Generatie 2 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de motoren, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 3 artikelen, 

uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 65.666,30 EUR. 

 

4 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 3 - 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 5 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

175 EUR. 

 

5 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

belasting op de vergunning bestemd voor de exploitatie van diensten voor het 

verhuren van voertuigen met bestuurder - Aanslagjaar 2019 - Generatie 2 – beslissing 

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

de vergunning bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 2 artikelen, 

uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 709,90 EUR. 

 

6 Financiën – Meerjarenplan 2020-2025 – Voorontwerp investeringen - beslissing 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 17 september 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorontwerp financieel 

meerjarenplan 2020-2025 investeringen goed en gaat akkoord om dit voorontwerp voor 

te leggen aan de adviesraden.  

 

7 Financiën – Meerjarenplan 2020-2025 – Wijziging voorontwerp strategische nota – 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassingen aan het voorontwerp 

van strategische nota goed. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop urnenkelders diverse begraafplaatsen - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop urnenkelders diverse begraafplaatsen" 

te gunnen aan Vinckier Bouwmaterialen nv. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Drukken publicatie over Zedelgem tijdens de Eerste Wereldoorlog - 

Goedkeuring verrekening - beslissing 

 Het college stelt voor om de verrekening voor de opdracht "Drukken publicatie over 

Zedelgem tijdens de Eerste Wereldoorlog" goed te keuren. 

 

10 Juridische zaken - Verwerving grond Merkemveld, perceelnummer sectie D, 345 W - 

Ontwerpakte - beslissing  

 Het college keurt de ontwerpakte voor aankoop van het perceel gelegen in Merkemveld 

sectie D, 345 W, opp 2550 m², tegen een bedrag van 25. 500 EUR goed.   

 

11 Milieu - Subsidies bermadoptie werkjaar 2018-2019 - beslissing 

 Het college keurt de bermadoptieacties 2018-2019 goed volgens het rapport van de 

milieudienst. 

 

12 Mobiliteit – Input vanuit de gemeente Zedelgem voor de enquête van de 

Vervoerregio Brugge - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen beslist over de inhoud van de enquête om voor 

de leggen aan het Studiebureau belast met de opmaak van het OV-plan en de opmaak 

van het regionaal mobiliteitsplan. 

 

13 Mobiliteit - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten – Actualisatie mobiliteitsstudie Loppemsestraat Groenestraat- 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring voor de actualisatie van de mobilisatiestudie 

Loppemsestraat, Groenestraat 

 

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

trambedding in Aartrijke- beslissing 

 Het college neemt eventueel voorzien van een extra doorsteek richting de oude 

trambedding aan de Schoolstraat in Aartrijke mee in de verdere ontwikkeling van dit 

dossier. 

 

15 Mobiliteit – Voorstel tot plaatsen trajectcontrole tussen rotonde Autobaan en 

kruispunt Kattenstraat/Eninkstraat – Principiële beslissing 

 Het college stelt dit punt uit. 



 

 

16 Mobiliteit – Vraag van Beweging.net tot het plaatsen van borden langs te openbare 

weg in kader van de zulle-campagne - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het plaatsen van de borden in kader van de Zulle campagne 

tussen 17 september 2019 en 31 oktober 2019 in elke deelgemeente. 

De borden worden na 31 oktober 2019 zo snel mogelijk weggehaald. 

 

17 Openbare werken – Prioriteitenlijst structureel onderhoud - bespreking 

 Het college stelt dit punt uit. 

 

18 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Asfaltverharding Hoogveld - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college beslist om het project "asfaltverharding Hoogveld" te gunnen. 

 

19 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Saneren openbare verlichting op markt Veldegem in kader van ECO-

design - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist om de vernieuwing van de openbare verlichting in kader van ECO-

design te gunnen aan fluvius 

 

20 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Uitvoeren van wegverbetering door het aanbrengen van grasdallen in 

de Rolleweg - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de lastvoorwaarden en gunningswijze van het bestek 

"Uitvoeren van wegverbeteringen door het aanbrengen van grasdallen in de Rolleweg" 

 

21 Openbare werken - Verplaatsing verlichtingspaal t.h.v. Groenestraat 136 te 

Zedelgem op vraag van Belfius  - beslissing 

 Het college beslist om de verlichtingspaal ter hoogte van de Groenestraat 136 te 

verplaatsen 

 

22 Preventie – Elektrische installaties bevoegdheidsverklaring BA5 – beslissing 

 Het college keurt de bevoegdheidsverklaringen BA5 van de medewerkers opgenomen in 

het besluit goed. 

 

23 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

24 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

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

de zitting van de gemeenteraad van 26 september 2019. 

 

25 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

26 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

27 Milieu – Aanvraag pop - up bar ter hoogte GlaZ - bespreking 



 

 Het college stelt dit punt uit. 

 

 


