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1 Burgerzaken- Grondvergunningen - beslissing  

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

wordt goedgekeurd.  

 

2 Cultuur-Bijkomende toelichting bij voorstel tot hervaststelling reglement met 

betrekking tot de retributie op de verkoop van toeristische en lokaalhistorische 

publicaties en promotiemateriaal en gegidste bezoeken-ter bespreking 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de bijkomende toelichting bij het 

voorstel tot wijziging van het reglement voor de retributie op de verkoop van toeristische, 

lokaalhistorische publicaties, promotiemateriaal en gegidste bezoeken. 

 

3 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Chiro Aartrijke, voor de 

locatie Aartrijksestraat 65, 8211 Zedelgem op 18 juli 2020 - beslissing 

 Het college geeft een afwijking voor geluid aan Chiro Aartrijke op 18 juli 2020 

 

4 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – Jeugdhuis ’t Kalf, voor 

de locatie Bosdreef 6 8210 Zedelgem op 1 februari 2020 –  beslissing 

 Het college verleent een afwijking aan het Kalf voor een fuif op 1 februari 2020 in de 

Bosdreef 6. 

 

5 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – sfeer en eetcafé  De 

Zevende Hemel, voor de locatie  Koningin Astridstraat 23, 8210 Zedelgem, op 8 

februari 2020 –  beslissing 

 Het college geeft geen  toelating om af te wijken van de geluidsnormen aan De Zevende 

Hemel op 8 februari 2020. 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het 

nieuwjaarsreceptie Eninkveld op 1 februari 2020 - beslissing 

 Op zaterdag 1 februari van 19u00 tot en met 23u30 zal alle verkeer verboden zijn in 

Eninkveld, 8210 Loppem 

 

 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 21 januari 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Eninkveld Loppem op 1 februari 2020 - 

beslissing 

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

buurtfeest Eninkveld te Loppem op 1 februari 2020. 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. 

 

8 Evenementen – Organisatie van “Kom ut je hof fuif” op 18 juli 2020 door Chiro 

Aartrijke – beslissing 

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

evenement “Kom ut je hof fuif” op 18 juli 2020 door Chiro Aartrijke op voorwaarde dat de 

algemene evenementenvoorwaarden en de richtlijnen van de betrokken diensten 

opgevolgd worden inzake verzekering brand en ontploffing. 

 

9 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Chiro Aartrijke, 

voor de aankondiging van een openluchtfuif 'kom ut je hof' op 18 juli 2020 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

10 Facilitair beheer - gebruikersvergadering Groene Meersen - verslag en advies 

diensten - kennisname en beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de 

gebruikersraad van de Groene Meersen en keurt het advies terzake van de diensten goed. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

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

licentie - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

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

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

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Verkoop project Leenhof met bouwverplichting - Goedkeuring 

kwalitatieve selectie - beslissing 

 Het college stelt voor om het verslag van nazicht van de kandidaturen voor de opdracht 

"Verkoop project Leenhof met bouwverplichting" goed te keuren. 

 

13 Jeugd – vraag van Kunst en Vermaak tot gebruik muziekzolder JMA Groenhove – 

beslissing 

 Het college geeft toestemming aan jeugdensemble van Kunst en Vermaak om de 

muziekzolder JMA Groenhove te gebruiken voor hun repetities.  

 

14 Juridische zaken - Dossier GlAZ - Stand van zaken - kennisname  

 Het college neemt kennis van de stand van zaken in het verkoopdossier van het GlaZ. 

 

15 Juridische zaken - Vonnis rechtbank van eerste aanleg te Brugge, d.d. 5 december 

2019  (procedure in hoger beroep) - Schadedossier - kennisname  

 Het college neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge 

d.d. 5 december 2019 (procedure in hoger beroep) waarbij de vordering van tegenpartij 

ongegrond werd verklaard.  De aansprakelijkheid van de gemeente is afgewezen.  

 



 

16 Juridische zaken - Vraag tot gebruikname door de gemeente van het recht tot 

wederinkoop  - beslissing 

 Het college beslist om geen gebruik te maken van haar recht tot wederinkoop. 

 

17 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Wegeniswerken in de Halfuurdreef - Goedkeuring voorlopige 

oplevering - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voorlopige oplevering van de werken en de vrijgave van 

de bijhorende borgen. 

 

18 Ruimte - Goedkeuring ontwerp start- en procesnota en voorstel participatie RUP 

Historische dorpskern Aartrijke - beslissing 

 Het college keurt de start-/ procesnota en het voorstel tot participatie van het RUP 

Historische dorpskern Aartrijke goed. 

 

19 Secretariaat – Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering Zorg 

en Welzijn d.d. 08 mei 2019 - kennisname 

 Het college neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering en de 

Buitengewone Algemene Vergadering dd. 08 mei 2019. 

 

20 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 december 2019.  Er 

zijn geen opmerkingen 

 

21 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

22 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

23 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

24 Jeugd - Speelpleinwerking 2020 krokus- en paasvakantie - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

 


