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1 Archief – Publicatie boek WOI: bepalen oplage, publieksprijs en organisatie 

boekvoorstelling - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de uitvoering van de publicatie van het boek “Aartrijke, 

Loppem, Veldegem en Zedelgem tijdens de Grote Oorlog”  op voorstel van de auteurs en 

beslist over te gaan tot de bestelling van een oplage van 600 exemplaren. 

Een democratische publieksprijs van 50 euro voor deze publicatie zal worden voorgelegd 

aan de gemeenteraad om op te nemen bij de herziening van het desbetreffende 

retributiereglement. 

Het college gaat akkoord met een officiële boekvoorstelling van deze publicatie op een 

nog af te stemmen datum. Op dit moment wordt het boek verkocht aan een verminderde 

prijs van 45 euro per boek.  

 

2 Bibliotheek - Lanceren uitleen computergames - beslissing 

 Het college beslist akkoord te gaan met het voorzien van computergames in de collectie 

van de bibliotheek Zedelgem en dit vanaf mei 2020. 

 

3 Bibliotheek - Viering 35-jarig bestaan - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het concept rond de viering van het 35-jarig bestaan van 

bibliotheek Zedelgem en gaat akkoord met het voorstel van activiteiten. 

 

4 Cultuur - Toerisme - Vermelding KWB wandelroutes op website Zedelgem en 

bewegwijzering - beslissing 

 Het college beslist dat een link naar het Heirweg- en Klytepad vermeld wordt op de 

website van Zedelgem, dat er geen gedrukte brochures verkocht worden in het 

gemeentehuis of de infopunten, en dat voorzien wordt om volgend jaar de 

bewegwijzering van deze wandelpaden te vervangen door de uniforme bewegwijzering 

voor wandel- en fietspaden, conform de richtlijnen van Toerisme Vlaanderen.  

 

5 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten  - Batjescomité Zedelgem 

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

plein P.A. Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem op 20 december 2019 -  beslissing  

 Er wordt een afwijking voor een evenement goedgekeurd voor de locatie plein P. A. 

Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem op 20 december 2019. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 29 oktober 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten  - Chiro Zedelgem Dorp, 

p.a. Nel Slabbinck, Prof. Nelisstraat 3, 8211 Zedelgem, voor de locatie De Groene 

Meersen, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem op 30 november 2019 -  beslissing  

 Er wordt een afwijking voor een evenement geweigerd op de locatie De Groene Meersen 

op 30 november 2019. 

 

7 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten  - Ondernemend 

Veldegem vzw, p.a. de heer Chris Vandierendonck, Keunhekkendreef 4, 8210 

Zedelgem, voor de locatie tuin achter Onze-Lieve- Vrouwkerk, Koningin Astridstraat 

1, 8210 Zedelgem op 21 december 2019 -  beslissing  

 Er wordt een afwijking voor een evenement goedgekeurd voor de locatie tuin achter OLV-

kerk, Koningin Astridstraat 1, 8210 Zedelgem op 21 december 2019. 

 

8 Evenementen – Mobiliteit -  Tijdelijk politiereglement naar aanleiding een obstacle 

run in en rond de Groene Meersen op 22 december 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van een obstacle run beslist het college over onderstaande maatregelen 

voor het verkeer: 

Op zondag 22 december 2019 geldt een parkeerverbod langs de toegangswegen van de 

parking Groene Meersen. 

Op zondag 22 december 2019 van 8u00 tot 18u00 zal alle verkeer verboden zijn : 

- in de Zaggebroekstraat tussen huisnummer 2 en 4 

- op het fietspad van de oude spoorweg tussen de Loppemsestraat en de 

Torhoutsesteenweg 

 

9 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

winterbatjes op 20 december 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van de organisatie van de winterbatjes beslist het college over 

onderstaande maatregelen 

Verbod voor alle verkeer: 

Van donderdag 19 december 2019 om 18u00 tot en met zaterdag 21 december 2019 om 

16u00 zal alle verkeer verboden zijn in het P.A. Vynckeplein vanaf het kruispunt met de 

Snellegemsestraat tot en met het P.A. Vynckeplein  huisnummer 1B 

 

10 Evenementen – Organisatie van Kersthappening op 21 december 2019 door 

Ondernemend Veldegem – beslissing 

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

evenement ”Kersthappening” op 21 december 2019 door Ondernemend Veldegem. 

Ondernemend Veldegem krijgt toelating om de tuin achter de Onze-Lieve-Vrouwkerk van 

Veldegem, die gemeentelijk domein is, te gebruiken voor dit evenement, op voorwaarde 

dat de kerkfabriek hier ook mee akkoord gaat. 

 

11 Evenementen – Organisatie van Winterbatjes op 20 december 2019 door 

Batjescomité – beslissing 

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

evenement ”Winterbatjes” op 20 december 2019 door Batjescomité. 

 

12 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: batjescomité 

Zedelgem, voor de aankondiging van de winterbatjes op 20 december 2019 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 



 

13 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: feestcomité 

Loppem, voor de aankondiging van de kasteelloop en de nieuwjaarsreceptie op 18 

en 19 januari 2020 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

14 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Ondernemend 

Veldegem, voor de aankondiging van de kersthappening op 21 december 2019 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

15 Facilitair beheer - gebruikersvergaderingen Jonkhove en De Braambeier - verslag + 

advies diensten - kennisname en beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen en 

bijhorende adviezen van de diensten m.b.t. de gebruikersvergaderingen die 

plaatsvonden in Jonkhove en de Braambeier 

 

16 Financiën - Aankoopcentrale stad Brugge - Raamovereenkomst ICT infrastructuur - 

Aanstelling informatieveiligheidsconsulent en DPO voor gemeente en OCMW 

Zedelgem - Periode 28/10/19 t.e.m. 28/10/20 - Goedkeuring deelopdracht - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht “Aanstelling informatieveiligheidsconsulent en DPO 

voor gemeente en OCMW Zedelgem - Periode 28/10/19 t.e.m. 28/10/20” in het kader van 

de raamovereenkomst “ICT infrastructuur” van aankoopcentrale stad Brugge bij 

Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen goed te keuren. 

 

17 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 4 - 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 7 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

245 EUR. 

 

18 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Upgrade softwarepakket sociale dienst - PlusRelease 2019 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Upgrade softwarepakket sociale dienst - 

PlusRelease 2019" te gunnen aan Cevi nv. 

 

19 Algemeen bestuur -Advies adviesraden met betrekking tot het strategisch 

meerjarenplan 2020-2025 - standpuntbepaling - bespreking  

 Het college bespreekt de adviezen van de adviesraden. 

 

20 Juridische zaken - Dossier Groene Meersen - Verwerving gronden - Aanstellen dienst 

vastgoedtransacties - beslissing  

 Het college stelt dienst vastgoedtransacties aan om in het project site Groene Meersen 

een schattingsverslag en in later fase ontwerpakten voor verwerving van gronden ter 

uitbreiding van het sport-en cultuurcentrum op te maken. 

 



 

21 Juridische zaken - Dossier uitbreidingsplannen van de Stapsteen - Voorstel rond 

gebruik pastorie - kennisname 

 Het college neemt kennis van het voorstel van mogelijkheden en opportuniteiten die de 

school De Stapsteen uit Veldegem ziet in het gebruik van de pastorie in Veldegem.  De 

school bezocht samen met de kerkfabriek de pastorie.  In de beide besturen wordt nu het 

voorstel verder besproken en bekeken. 

 

22 Noodplanning - Afschakelplan 2019-2020 - Statement Elia - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de mail d.d. 18 oktober 2019, van de provinciale 

veiligheidsdienst en van het statement van Elia in het kader van het afschakelplan winter 

2019-2020.  Volgens de huidige analyses van Elia zijn de vooruitzichten voor deze winter 

beter dan vorige winter waardoor de activering van het afschakelplan niet aan de orde zal 

zijn. 

 

23 Openbare werken – Antwoord aan Infrabel op de brief met ref. L66-Zedelgem/SB/KC  

- beslissing 

 Het college gaat akkoord met de antwoordbrief aan Infrabel 

 

24 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - uitvoering rotonde uitbreiding Kerkhof Veldegem - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de lastvoorwaarden en de gunning van het werk 

"uitvoering rotonde uitbreiding Kerkhof Veldegem 

 

25 Personeel- Vacantverklaring van twee functies  functie van deeltijdse  

bibliotheekmedewerker -bij bevordering/interne personeelsmobiliteit- beslissing 

 Het college verklaart een functie van bibliotheekmedewerker vacant  en wenst deze in te 

vullen via een bevorderingsprocedure en  of procedure interne personeelsmobiliteit. 

 

26 Secretariaat - Data zittingen 2020 gemeenteraad, ocmw-raad en bijzonder comité 

voor de sociale dienst - kennisname 

 Het college neemt kennis van de data van de zittingen voor de gemeenteraad, de ocmw-

raad en het bijzonder comité voor de sociale dienst voor het jaar 2020. 

 

27 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Andreas - algemeen toezicht  

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Andreas Aartrijke van 09 september 2019.  Er 

zijn geen opmerkingen 

 

28 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

29 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

30 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


