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  2020-2025 
Warm ∞ Burgernabij ∞ Levendig ∞ Groen ∞ Veilig

 
 
Beste Zedelgemnaar 
 
De nieuwe gemeentelijke legislatuur is intussen al een jaar van start. De gemeente heeft in het 
voorbije jaar hard gewerkt aan het opmaken van een meerjarenplan. Het meerjarenplan legt de 
beleidsprioriteiten en de investeringen voor de beleidsperiode 2020-2025 vast en bepaalt mee 
ons Zedelgem van de toekomst.  
 
Zedelgem is een warme, levendige en sociale gemeente waar ook het element natuur een 
 belangrijke plaats inneemt. De gemeente heeft een bijzondere, levendige dynamiek door haar 
verschillende deelgemeenten die binnen de entiteit Groot-Zedelgem met elkaar verbonden zijn. 
Aangenaam wonen en leven in een groene, gemoedelijke gemeente met dienstverlening 
 burgergericht en burgernabij, is de rode draad doorheen het nieuwe meerjarenplan. 
 
De bevolking vergrijst... Daarom groeien de noden om thuis op zorgondersteuning een beroep 
te kunnen doen en moeten we de strijd tegen vereenzaming verder aanbinden. Kortom,  
we moeten ‘zorgen voor elkaar’. De gemeente neemt daar haar aandeel in op door in het 
 meerjarenplan nog meer in te zetten op het aanbod van de gemeenschaps-/dienstencentra en 
multifunctionele gemeentelijke  infrastructuur verder te versterken, die trouwens ook het  dynamische en warme verenigingsleven in 
onze dorpskernen ten goede komt. 
 
Het uitbouwen van het groene aspect, het element natuur in onze gemeente, komt in het meerjarenplan zeer duidelijk op het voorplan. 
De gemeente zet verder in op de verbinding van natuurgebieden en de uitbreiding van trage wegen. Daarnaast is er de uitbouw van het 
prachtige erfgoed- en natuurreservaat Vloethemveld tot een unieke, toekomstgerichte ontmoetingsplek en rustgebied voor het publiek 
met inbegrip van de opwaardering van het historische erfgoed van deze site. 
 
Natuurlijk wordt er ook verder flink geïnvesteerd in de algemene veiligheid van de gemeente en haar inwoners, in wegeniswerken en 
verkeersveiligheid. De verkeersveiligheid van de zachte weggebruiker in het bijzonder, krijgt in het meerjarenplan dan ook ruim 
 aandacht door de aanleg van veilige fietsverbindingen tussen de dorpskernen en naar de buurgemeenten. Verder voorziet de gemeente 
in haar meerjarenplan ook in middelen om wateroverlast in alle voorkomende facetten aan te pakken. 
 
Goed bestuur nastreven met oog voor evenwicht tussen realisaties en budget is eveneens wat het gemeentebestuur beoogt. Zoals elke 
goede huisvader/moeder doet, dient de gemeente ook te ‘zaaien naar de zak’ om de gemeente financieel gezond te houden. 
Beleidsbeslissingen duidelijk communiceren, burgers goed informeren en betrokkenheid bij het beleid stimuleren door het organiseren 
van projectparticipatie maken ook deel uit van de intentie goed bestuur.  
 
De uitvoering van ons meerjarenplan staat of valt met de sterke inzet van ons personeel. Om alle werken, projecten en activiteiten,  
die al dan niet tot de dagdagelijkse dienstverlening of taken van het personeel van gemeente en OCMW behoren uit te voeren, goede 
 opvolging en uitvoering te geven aan het meerjarenplan is een sterk en gemotiveerd personeelskorps nodig en onmisbaar.  Daarom 
 levert de gemeente als organisatie vele inspanningen om haar medewerkers verder te bekwamen en te motiveren en voert de  gemeente 
een kwaliteitsvol personeelsbeleid. 
 
Met deze beleidskeuzes wil het gemeentebestuur Zedelgem goed besturen en onze gemeente klaarmaken voor de toekomst.  
 
Annick Vermeulen 
Burgemeester 
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  Warm

Met de werking van de lokale dienstencentra zet het gemeentebestuur in op buurtzorg en laagdrempelige ontmoeting voor kwetsbaren 
en zorgbehoevenden. Honderden mensen maken dankbaar gebruik van het aanbod in de twee grote dienstencentra De Braambeier en 
Jonkhove, en het kleinschaliger buurthuis De Pasterelle in Loppem. De werking van deze lokale dienstencentra van de gemeente groeit 
en bloeit en biedt aan vele mensen een ontmoetingsplaats, een plek om gezond en warm te eten of gewoonweg om deel te nemen aan 
de Zedelgemse (dorps-)gemeenschap. Ook het verenigingsleven maakt veelvuldig gebruik van de zalen en de mooie accommodatie.   

“Met het voorliggende meerjarenplan wil de gemeente het samenbrengen van mensen nog verder versterken en zorgt ze ervoor dat het 

verenigingsleven verder kan floreren. De dienstencentra spelen hier een belangrijke rol in omdat ze in de buurt en dus burgernabij zijn, 

en een goede infrastructuur aanbieden” schepen van sociale zaken Ellen Goes. 

  
 

De dienstencentra zijn het middel bij uitstek in de strijd tegen de vereenzaming. 
 Vereenzaming in de samenleving is een van de gevolgen van de sterk toenemende 
 vergrijzing, de stijgende pensioenleeftijd en het wegvallen van het sociaal netwerk. 
 
Mensen die het wat moeilijker hebben en bijgevolg kwetsbaar zijn, alleenstaande 
mensen of zorgbehoevenden kunnen in de dienstencentra terecht voor een maaltijd,  
een drankje of een activiteit in gezellig samenzijn met anderen. Het aanbod versterkt de 
sociale  cohesie in de gemeente, de dienstencentra zijn een sterke poot in het sociaal 
 beleid. Daarom kiest het gemeentebestuur ervoor om twee nieuwe ontmoetingscentra te 
realiseren, die tevens als dienstencentra zullen functioneren: gemeenschapscentrum 
 Develter in  Veldegem en Sint-Maarten in Loppem. De verenigingen kunnen er van de 
 accommodatie gebruik maken en antennes van de dienst  burgerzaken, de bibliotheek en 
het deeltijds kunstonderwijs krijgen er hun stek. 
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In de organisatie van de nieuwe site Sint-Maarten in Loppem krijgt de zachte weggebruiker de nodige aandacht en zal er een fiets- en 
voetpad gerealiseerd worden. Het wordt een fiets- en voetpad dat door iedereen gebruikt zal kunnen worden om zich vlot en veilig naar 
de dorpskom van Loppem te verplaatsen. Het pad zal in een verdere toekomst ook gebruikt kunnen worden om zich via een onder-
grondse fiets- en voetgangerstunnel naar de andere kant van de dorpskern te begeven. Infrabel, beheerder van de spoorweg -
infrastructuur, voorziet in de afschaffing van de spooroverweg aan de Kattestraat. In de plaats zal er een veilige fietstunnel onder het 
spoor gebouwd worden zodat voetgangers en fietsers zich vlot doorheen Loppem zullen kunnen bewegen. 
 
 

 
Bijzonder aan het project site Develter in Veldegem is dat er door de gemeente 18 kleine appartementen voorzien worden boven het 
dienstencentrum. Het zijn aanpasbare appartementen  bestemd voor ouderen en zorgbehoevenden. 
 

 
 

 
De gemeente zette samen met de directies en zorgcoördinatoren van alle Zedelgemse scholen een project op om tijdig kinderarmoede 
te herkennen en te bestrijden. Samen met de scholen werd een signaalbundel, een signaalkaart en een handleiding uitgewerkt.  
Dit project wordt als positief ervaren door de betrokken partners. Daarom voorziet het meerjarenplan in een versterking en uitbreiding 
ervan in de gemeentelijke kinderdagverblijven en de speelpleinwerking. Zo wordt kinderarmoede op een professionele manier herkend, 
discreet en doeltreffend aangepakt. Er wordt, naast het aanbod aan integrale gezinsondersteuning, werk gemaakt van een brugfiguren-
project. 

“De officiële cijfers geven duidelijk aan dat er almaar meer nood is aan kleine woningen voor deze bevolkingsgroepen. Het gemeente-

bestuur realiseert deze in de dorpskern, waar de afstand naar de winkel klein is en waar er vele buren aanwezig zijn om een oogje in 

het zeil te houden over elkaar. Daarbij komt nog de mogelijkheid om gebruik te maken van het aanbod van het dienstencentrum als 

ontmoetingsplaats of voor het nuttigen van een warme maaltijd.”  schepen Ellen Goes.
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  Burgernabij

 
De gemeente investeert de komende jaren verder volop in professionele communicatie door actief haar burgers te informeren over het 
beleid van het bestuur, de gemeentelijke dienstverlening en gemeentelijke projecten. Toegankelijke en duurzame externe 
 communicatiemiddelen worden hiervoor ingezet en worden afgestemd op de verschillende bevolkingsgroepen met het oog op 
 inclusieve communicatie. Concreet zal dit resulteren in het voorzien van digitale informatieborden in de dorpskernen, die zullen 
 aangewend worden om een mix van informatie aan de burger brengen. Deze communicatie streeft ook de versterking van het aanbod 
van de lokale verenigingen na en ook voor de lokale handelaars wil de gemeente hier een win-win situatie bereiken (campagnes, …). 
 
 

 
De gemeente wil zorgen voor een brede culturele archiefwerking in een e-culturele omgeving. Ze zal dit doen door en wil inzetten op het 
aanleggen en ontsluiten van erfgoedcollecties en het bekend maken ervan via digitale media. Daarom komt er in deze legislatuur een 
digitale beeldenbank als service naar de burger toe. 
 
 

 
  
  
De gemeente heeft het onthaal van de burger in haar dienstver-
lening al ferm geprofessionaliseerd. Dankzij o.a. het online 
afspraken systeem verloopt de dienstverlening zeer vlot en 
moeten burgers niet lang wachten om geholpen te worden.  
 

 
De (digitale) dienstverlening zal verder opgewaardeerd worden 
door o.m. de huidige online dienstverlening te evalueren en bij te 
sturen waar nodig met het oog op het comfort voor de burger (vb. 
online loket, evenementenloket en het afsprakensysteem).  
 
Via de nieuwe dienstencentra in Veldegem en Loppem zullen er ook onthaalpunten uitgebouwd worden: 

•   gemeentelijke dienstverlening op gebied van burgerzaken; 
•   deeltijds kunstonderwijs; 
•   en antenne bibliotheek. 

“De burger is het uitgangspunt van onze dienstverlening.  

Het onthaal is persoonlijk en warm, en helpt snel. In het 

 gemeentehuis, maar ook in de deelgemeenten” burgemeester 

Annick Vermeulen. 
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Z E D E L G E M  B U R G E R N A B I J

 
Het gemeentebestuur zal doelgerichte project -
participatie organiseren. Onder het motto ‘meeweten-
meepraten-meedenken-meebeslissen’ zullen hiervoor 
projecten uit het meerjarenplan worden aangegrepen. 
Projectparticipatie kan ook toegepast worden op 
kleinere projecten zoals het aanleggen van speel-
pleintjes. Zo wordt aan beleidsvorming gedaan samen 
met de burger, die een geëngageerde participerende 
rol opneemt. Voorbeelden van projecten in deze zijn: 

•   de heraanleg/vernieuwing van De Groenestraat; 
•   de multifunctioneel nieuw te bouwen gemeen-

schapscentra Sint-Maarten in Loppem en Develter 
in Veldegem; 

•   aanleggen speelpleintjes; 
•   ... 

“Als een project veel burgers aanbelangt en maatschappelijke keuzes van dienstverlenende of infrastructurele aard gemaakt moeten 

worden, zal de gemeente een participatietraject organiseren. Met te kiezen voor projectparticipatie zal de burger resultaat van zijn 

participatie zien omdat de inspraak doelgericht is” schepen communicatie en participatie Jurgen Dehaemers.
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  Levendig

  
 

De gemeente beschikt over een goed uitgebouwde infrastructuur vrije tijd om het aanbod op gebied van jeugd, sport, cultuur, deeltijds 
kunstonderwijs en de bibliotheek te organiseren. Het meerjarenplan voorziet in het aanhouden van deze infrastructuur en zal deze 
 gericht opwaarderen, vernieuwen of voorbereiden op nieuwe noden. Dit betekent ook dat er voor enkele sites visie moet ontwikkeld 
worden over de verdere ontwikkeling. Dit is het geval voor site De Groene Meersen, de kinderboerderij en voor de culturele infra -
structuur. 
 
 
 

 
Om de kwaliteit van de infrastructuur verder te verbeteren en 
tegemoet te komen aan bv. nieuwe noden op gebied van zowel 
groepssport als individuele sport, gaat een flink budget uit het 
meerjarenplan naar volgende investeringen: 

•   renovatie binnen krachtbal kleedkamers in Strooien Hane: 
30.000 euro 

•   vernieuwing sanitair van de kleedkamers sporthal 1 De Groene 
Meersen: 30.000 euro 

•   spiegelwand in De Groene Meersen: 10.000 euro 
•   aanpak voetbalkleedkamers voor liefhebbersploegen en 

 Excelsior Zedelgem: 200.000 euro 
•   renovatie en/of vernieuwbouw sportaccommodatie Jonkhove 

Aartrijke: 450.000 euro 
•   duurzame verlichting in sportaccommodaties en outdoor 

 terreinen: 260.000 euro 
•   investering kwaliteitsvolle sportvloeren sportaccommodatie 

Strooien Hane: 125.000 euro 
•   bouwen van drie indoor tennisterreinen op site De Groene 

Meersen: 250.000 euro 
•   op punt zetten brandcentrales/brandveiligheid in sportcentra: 200.000 euro 
•   buurtspeelpleintjes en skateparken, ontmoetingsplaatsen Jeugd: 255.000 euro 
 
 
 

 
Het gemeentebestuur zal tijdens deze beleidsperiode ook toekomstgericht werken op het ontwikkelen van een lange termijn visie voor 
haar site de kinderboerderij in Aartrijke en de opwaardering van site De Groene Meersen als geheel. Zo zullen de mogelijkheden van de 
site kinderboerderij in Aartrijke onderzocht worden met het oog op uitbreiding van sportbeoefening en jeugdvoorzieningen. 
 
Het meerjarenplan voorziet ook in het onderzoeken van de beste piste voor een kwaliteitsvolle en eigentijdse cultuur-accommodatie. 
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Z E D E L G E M  L E V E N D I G

 
Om de bruisende lokale economie in stand te houden en te stimuleren wil de gemeente deze optimaliseren waar nodig. Daarom zullen 
de huidige sterktes, zwaktes, kansen en opportuniteiten van onze lokale economie in kaart gebracht worden. Op basis van de resultaten 
(van een studie) zullen visie, doelstellingen en acties voor onze dienstverlening lokale economie opgezet worden tijdens deze gemeente-
lijke legislatuur. 
 
 

  
Zedelgem kent veel bedrijven en bedrijvigheid, heeft een hoge 
 tewerkstellingsgraad en bijgevolg een hoge nood aan kinder -
opvang.  
De gemeente behoudt haar huidige aanbod lokale kinderopvang 
en onderzoekt pistes om private kinderopvanginitiatieven te 
steunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De gemeente juicht vrijetijdsactiviteiten toe die zich tot het brede publiek richten en die georganiseerd worden door de verenigingen.  
De gemeente wil dan ook zoveel als mogelijk haar rol opnemen als stimulator van deze activiteiten. 
 

 
De gemeente ondersteunt gemeenschapsvormende initiatieven door: 

•   een coördinerende rol op te nemen; 
•   toegankelijke openbare infrastructuur en uitleenmateriaal aan te bieden; 
•   het aanwenden van een verenigingsvriendelijk subsidiebeleid. 
 
De toekomstige nieuwe gemeenschapscentra op site Sint-Maarten in Loppem en site Develter in Veldegem versterken de doelstelling om 
gemeenschapsvormende initiatieven te ondersteunen en de verenigingen te doen floreren door het aanbieden van veilige, kwaliteits-
volle gemeenschapsinfrastructuur. 
 
 

“ Het gemeentebestuur steunt graag verenigingen en lokale activiteiten en neemt hier de rol op van flankerende gemeentelijke over-

heid, die het werk van de verenigingen ondersteunt en vergemakkelijkt” schepen Dirk Verhaeghe. 
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Z E D E L G E M  L E V E N D I G

  
 

De gemeente komt initiatieven van Zedelgemnaren die evenementen en (gemeenschapsvormende) activiteiten organiseren positief 
tegemoet door ze ondersteuning te bieden en door als gemeentelijke overheid hun inzet te faciliteren. 
 
De gemeente doet dit door: 

•   de gemeentelijke accommodatie te screenen op brandveiligheid en op inbraakveiligheid en door vastgestelde problemen of noden op 
punt te zetten; 

•   organisatoren te ondersteunen en te responsabiliseren op vlakken die de algemene veiligheid en goede organisatie betreffen: 
 mobiliteit, integrale toegankelijkheid, wildplassen, afvalbeheer ... en dit in nauwe samenwerking met de veiligheidsdiensten. 

 
 

 
Een goed woonbeleid, de ontwikkeling van het woonaanbod in onze gemeente en het voeren van een samenhangend, kwalitatief en 
duurzaam ruimtelijk beleid gaan hand in hand. Als gemeente moeten we zorgvuldig omgaan met ruimte en het gebruik ervan. 
 
De gemeente maakt werk van een ruimtelijk beleidsplan dat een visie inhoudt op kernontwikkeling per dorpskern en op het verdichten 
en diversifiëren van het woonaanbod. Een woonaanbod dat inspeelt op de lokale woonbehoeften zoals de bv. de nood aan kleinere 
woongelegenheden. Een woonaanbod dat ook afstemt op de maatschappelijke ontwikkelingen zoals de bv. de behoefte aan zorg-
wonen. De gemeente zal hierbij een belangrijk principe hanteren dat ruimtelijk beleid en mobiliteit onlosmakelijk met elkaar verbindt.  
 
Een aantal voorbeelden: 
•   de gemeente zal tijdens deze bestuursperiode een nieuwe toekomst ontwikkelen voor de site van het politiekantoor in de dorpskern 

van Zedelgem. Er wordt namelijk een nieuw politiekantoor gebouwd op de site POV (Provinciaal Opleidingscentrum Veiligheids -
diensten) waardoor de site van het politiekantoor in Zedelgem dorp, een nieuwe bestemming krijgt; 

•   het meerjarenplan voorziet in het opmaken van een ruimtelijk streefbeeld voor de stationsomgeving Sint-Elooi;  
•   in Aartrijke zal er eerst een masterplan en ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden om een duidelijke visie op de invulling van 

deze site, waar vandaag de voormalige kantoren van het OCMW met aanpalende woningen en de doorgangswoning ‘Het Hoekhuis’ 
 gevestigd zijn, te bepalen. Ook de voedselbank is daar vandaag nog ondergebracht; 

 

•   de historische dorpskern van Aartrijke wordt aangepakt door te beginnen met de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) en 
zo ook het voorbijgestreefde BPA (bijzonder plan van aanleg) te actualiseren; 

•   de gemeente legt ook de focus op de omgeving Heidelberg en op het ordenen van de historisch gegroeide handelszaken langs de 
 gewestweg, een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) wordt hiervoor opgemaakt;   

•   de gemeente werkt aan een waarderingskader voor het bouwkundig erfgoed in de ruimtelijke planning en in het vergunningenbeleid; 
de bedoeling is om zo het behoud van erfgoed in onze lokale ruimte te verankeren; 

•   en er wordt een prioriteitenkader opgemaakt voor handhaving: voor de stedenbouwkundige- en milieu-overtredingen; 
•   het studiewerk van de herinrichting van de dorpskern Loppem wordt verder uitgewerkt.  De gemeente streeft naar het versterken van 

het dorpskarakter en het beschermen van de dorpsgezichten.  

“Voor de voedselbank en de werking met de doorgangswoningen zullen er andere locaties gezocht worden, dat kan huur of koop zijn. 

De voedselbank wil de gemeente in elk geval in Zedelgem-dorp huisvesten omdat dit veel beter bereikbaar is voor mensen met het 

openbaar vervoer. De voedselbank bevindt zich dan ook in de directere nabijheid van de sociale dienst, die in het gemeentehuis  

 gevestigd is” schepen van sociale zaken Ellen Goes. 
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  Groen en natuur

 
De gemeente Zedelgem gaat voor de openstelling van deze 
 unieke natuur- en erfgoedsite en zal in de huidige legislatuur ruim 
1 miljoen euro investeren. Deze investering kadert in een samen-
werkingsovereenkomst die het gemeentebestuur gesloten heeft 
met het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschap-
pij en de gemeente Jabbeke. Deze partners engageren zich 
samen om zorg te dragen voor het Vloethemveld. 
 
 
 

 

 

 
Samen met de gemeente Jabbeke en vele vrijwilligers zal de 
 publiekswerking en het onthaal van het natuurdomein verzorgd 
worden. Er wordt werk gemaakt van de exploitatie van het Kamp 
Vloethemveld en het onthaalgebouw Kamphuis.  
Het voormalige krijgsgevangenenkamp zal worden opengesteld 
voor het grote publiek. Om dit te realiseren zal er in de huidige 
legislatuur gewerkt worden aan: 

•   de inrichting van het Kamphuis (onthaalgebouw); 
•   het uitbouwen van een belevingscentrum en een educatie -

centrum in de groene barakken; 
•   de inrichting van het onthaalplein; 
•   de restauratie van de kunstwerken en muurschilderingen; 
•   de communicatie en de uitbouw van thematische wandelingen.  
 

 
 

 
De gemeente probeert de Zedelgemse natuurgebieden (en zelfs tot daarbuiten) te verbinden met elkaar zodat er uitwisseling van fauna 
en flora mogelijk is. Als natuurgebieden verbonden zijn en dus minder geïsoleerd liggen, zijn ze veel biodiverser, robuster en gevarieer-
der. 
 
Door het maken van natuurverbindingen creëren we niet enkel extra natuur, maar vooral ook betere natuur met meer biodiversiteit. 

“Het gemeentebestuur ziet hierin vele kansen. Denk maar aan educatieprojecten voor onze kinderen en jongeren, ontspanning en 

 recreatie in de natuur voor jong en oud, toerisme, sociale economie en nog veel meer” schepen van milieu Arnold Naessens.
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Z E D E L G E M  G R O E N  E N  N A T U U R

“In tijden van afname van biodiversiteit is dit een heel belangrijk thema. Die natuurverbindingen bieden veel meer kansen: elke natuur-

verbinding die we maken zorgt ook voor mogelijkheden op veilige verbindingen voor trage weggebruikers en zachte recreatie “ 

schepen van milieu, natuur en landinrichting Arnold Naessens

Wandel- en fietsverenigingen maken zeer gretig gebruik van alle trage wegverbindingen die door de gemeente zijn gerealiseerd. 
 Dergelijke zachte recreatie in de natuur zorgt voor herverbinding met de natuur dichtbij en levert meer respect en draagvlak voor de 
 natuur op. 

“Het Houtland is een agrarisch gebied met her en der verspreid houtkanten, hagen, rijen knotbomen, dreven, poelen,... Dit herstellen 

draagt bij tot een landschappelijke meerwaarde, tot een mooie omgeving en wordt ervaren als zeer aangenaam om in te wonen, 

werken, ontspannen” schepen Arnold Naessens.

Zedelgem beschikt over een actieplan voor trage wegen voor enkele deelgebieden. Dit actieplan vormt de basis voor het realiseren van 
een aantal trage wegen en tegelijk dus ook voor het realiseren van natuurverbindingen. Er moet vaak een lange weg van onder -
handelingen en juridische stappen afgelegd worden om tot de uiteindelijke realisatie te komen. Daarom wordt er naast het actieplan 
ook werk gemaakt van natuur- en recreatieve verbindingen als zich opportuniteiten voordoen.  
In 2020 wordt werk gemaakt van een wandellus op het gemeentelijk overstromingsgebied (GOG) van de Plaatsebeek in Zedelgem 
 centrum. Het voorzien van een brugje over de Plaatsebeek en klaphekkentjes zorgt ervoor dat het volledige GOG bewandelbaar is op de 
verhoogde bermen. 
Ook in 2020 wordt het natuurgebied Merkemveld voor wandelaars bereikbaar vanaf Pierlapont langs het spaarbekken. Op die manier 
verbinden we ook Merkemveld met de natuurspeelplaats Pierlapont langs het Klokhofpad. 
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  Veilig

 
We zijn allemaal dagelijkse gebruiker van onze wegen en begeven ons te voet, met de fiets, met de wagen of het openbaar vervoer in het 
verkeer. 
 

 
Voor de komende 6 jaar trekt de gemeente een budget uit van nagenoeg 12 miljoen euro.  
 

 
De samenwerking met andere instellingen en overheden biedt de 
mogelijkheid om wat we noemen ‘integrale projecten’ te bewerk-
stelligen, dit zijn projecten waarbij alle aspecten van de infra -
structuurnoden onder de loep genomen worden dankzij de 
expertise en middelen van de verschillende betrokken partners. 
 

 
Een overzicht van de grootste investeringen in openbare infrastructuur (wegenis, riolering, bestrijding wateroverlast (ook droogte)) 
 opgenomen in het meerjarenplan: 

•   Weg site Develter: aanleggen nieuwe wegen n.a.v. realisatie nieuw dienstencentrum in Veldegem en bouwen van een sociale 
 verkaveling; 

•   Faliestraat – Kronestraat: het vernieuwen van riolering en wegenis; 
•   Elzenhoek Pierlapont: de reeds gescheiden riolering wordt aangesloten op een nieuw aan te leggen gracht om zo de hoofdriolering 

optimaal zijn werk te laten doen. Hierdoor zal ook de waterzuivering geoptimaliseerd worden en tegelijkertijd zullen de bewoners van 
de Elzenhoek en Pierlapont aangesloten worden op het rioleringsstelsel, de wegen worden er ook vernieuwd; 

•   Herinrichting dorpskom Loppem: een studie zal worden uitgevoerd om de herinrichting van de dorpskern van Loppem te 
 vernieuwen; 

•   De wegenis en riolering in de wijk de Toekomst worden vernieuwd en er worden werken uitgevoerd om het regenwater af te voeren 
naar de omringende beken. Deze werken zullen voor een betere zuivering van het rioleringswater zorgen en ook voor properdere 
beken;    

•   Schattingbeek wijk: vernieuwing van wegenis en voetpaden; 
•   Noordstraat: heraanleg van fietspad volgens de aanbevelingen van het fietsfonds en i.s.m de provincie West-Vlaanderen worden de 

o.a. de grachten en openbare verlichting aangepast; 

“Dat mensen hier vaak letterlijk van wakker liggen weet het gemeentebestuur uit de vele mails en vragen van inwoners. De opmer -

kingen en vragen die de gemeente over wegen en verkeer krijgt zijn ontelbaar. Het gemeentebestuur moet daarom continu investeren 

in de weginfrastructuur” schepen van openbare werken Peter Haesaert.

“De gemeente zet voortdurend in op samenwerking met 

 andere overheden en het actief zoeken naar medefinanciering 

en subsidies” schepen Peter Haesaert. 

“Door deze actieve houding van de gemeente en het op zoek gaan naar samenwerking en subsidies, kunnen grote integrale projecten 

voor betere mobiliteit en verkeersveiligheid waargemaakt worden” schepen van mobiliteit Jurgen Dehaemers. 
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Z E D E L G E M  V E I L I G

•   Brugse Heirweg/Diksmuidse Heirweg: aanleg van 3 km. fietspad. Riolering, openbare verlichting en een gedeelte van de bestaande 
wegenis worden vernieuwd; 

•   Groenhof: heraanleg van de straten en van de riolering; 
•   Groenestraat: voor de Groenestraat is een studie lopende die zal leiden tot de herinrichting van de volledige Groenestraat: voetpad, 

fietspad, wegenis, nutsleidingen..; 
•   Oostkampse baan: aanleg fietspad i.s.m. de provincie en de gemeente Oostkamp; 
•   Rijselsestraat: heraanleg fietspad i.s.m provincie West-Vlaanderen. 
 
 

 
De gemeente zet deze legislatuur in op verkeersveilige fiets -
mobiliteit door het realiseren van hoogwaardige fiets-assen. 
 
Het project van de fietssnelweg wordt door de gemeente 
 gesteund en in nauwe samenwerking met de provincie West-
Vlaanderen wordt er aan de hand van een gefaseerde aanpak 
 gekeken om stukken fietssnelweg te realiseren. 
De fietssnelweg op het grondgebied Zedelgem (F32) brengt een 
veilige autovrije verbinding van ongeveer 8,8 km. tot stand tussen 
de steden Roeselare en Brugge.  
 
Het meerjarenplan mikt ook op het realiseren van: 

•   fietsverbindingen tussen de dorpskernen; 
•   fietsverbindingen naar de buurtgemeenten; 
•   elektrische oplaadpunten voor fietsers. 
  
Andere grote projecten in opmaak zijn: 

•   de Rijselsestraat; 
•   de Groenestraat en Ruddervoordsestraat; 
•   de Noordstraat; 
•   Hoogveld. 
 
Samen met de provincie, die het grootste aandeel op zich neemt, zal de Vloethemveldzate opgewaardeerd worden. 
 
 

 
De gemeente zal haar mobiliteitsplan tijdens deze gemeentelijke bestuursperiode actualiseren. Dit houdt onder meer in dat zwaar 
 doorgaand verkeer in de dorpskernen maximaal geweerd wordt en de situatie aangepast wordt op maat van de lokale situatie. 
In samenwerking met de gemeenten Ichtegem, Torhout en Jabbeke zal Zedelgem er naar streven om intergemeentelijke tonnage -
beperking invoeren. 
 
 

 
De gemeente voorziet in haar meerjarenplan ook in middelen om wateroverlast in alle voorkomende facetten aan te pakken. Het aan-
pakken van de droogteproblematiek maakt hiervan integraal deel uit. 
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Dat betekent dat Zedelgem actief rioleringswerken uitvoert en mogelijkheden om buffers aan te leggen en rioleringswerken te realiseren 
actief aangrijpt. 
Het bestrijden van wateroverlast past in het voeren van een duurzaam gemeentelijk waterbeleid. 
De gemeente tracht zo goed als mogelijk voorbereid te zijn en biedt zo goed als mogelijk het hoofd tegen deze complexe en moeilijke 
materie van wateroverlast en waterschaarste. De focus wordt in onze gemeente op volgende gebieden gelegd: 

•   kern Zedelgem dorp (Wellewaerde, Esdoornlaan); 
•   kern Loppem (Rietmeers, Kerkhage, wijk de Toekomst). 
 
 

 
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de burger zich ook overal sociaal veilig kan voelen in Zedelgem. Daarom wordt een nieuw 
project, dat luidt naar de naam  ‘straatambassadeurs’, gelanceerd. Het is een initiatief dat opgezet wordt in nauwe samenwerking met 
de politie en andere lokale partners. 
 
Met de ‘straatambassadeurs’ zet het meerjarenplan van de gemeente in op het verhogen en  verbeteren van het sociaal veiligheidsge-
voel bij mensen en wordt de strijd aangebonden met de vereenzaming in onze samenleving.  
 
 

 
Vandaag is Zedelgem financieel gezond en dit willen we natuurlijk ook zo houden. De gemeente financiert haar werking dankzij de 
 inkomsten van belastingen, door eigen werkingsopbrengsten en door middel van subsidies. Zorgen dat de inkomsten en uitgaven van 
de gemeente in een gezonde verhouding blijven is een permanente zorg, net zoals elke goede huisvader of huismoeder dit moet 
 aanwenden. De gemeente zet hierbij ook steeds meer in op wat we noemen ‘subsidie-hunting’ en gaat daarbij zelf op zoek naar 
 mogelijke subsidies om projecten te realiseren. We trachten ook via partnerships grote investeringsprojecten integraal aan te pakken. 
Projecten van openbare werken lenen zich hier goed toe. 
 
Het gemeentebestuur verwerft ook inkomsten uit de verkoop van eigen gebouwen die verouderd zijn en/of zich op sites bevinden die 
herbestemd zullen worden. 
 
Het bestuur is van oordeel dat er blijvend geïnvesteerd moet worden en doet er tegelijkertijd ook alles aan om financieel gezond te zijn 
en te blijven. 
 

 
Het meerjarenplan 2020-2025 is ambitieus met een netto-investeringsbudget (is gelijk aan de investeringsuitgaven min de investerings-
subsidies en inkomsten uit verkoop) van ongeveer 30.000.000 mio euro investeringen. 

“Niet investeren zou beleidsmatig achteruitgaan zijn. Het is het absolute doel van de gemeente en het OCMW om de inkomsten en de 

uitgaven in evenwicht te houden, Zedelgem financieel gezond te houden en een eigentijds beleid te voeren inzake belastingen, 

 retributie- en betoelagingsbeleid. Structurele subsidie-hunting en integrale projecten realiseren die voor medefinanciering zorgen 

horen daar ook bij” schepen van financiën Ann Devriendt. 
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Een overzicht van de 
vernieuwende projecten

    Sport                                             - Aankoop woonuitbreidingsgebied Groene Meersen                                                                           € 3.314.456,00 
                                                              - Renovatie sporthal Jonkhove 
                                                              - Overdekte tennishal Groene Meersen (3 terreinen) 
                                                              - Vernieuwen verlichting sportaccomodaties (LED) 

    Jeugd                                            3 nieuwe wijkspeelpleintjes: skateramp i.s.m. Spes Nostra,                                                              € 329.000,00 
                                                              skatepark/herinrichting Veldegem, buurtspeelplein in Loppem 

    Site Kinderboerderij             Studie toekomst site                                                                                                                                           € 25.000,00 
    Aartrijke                                       

    Vloethemveld                           Restauratie en inrichting gebouwen, inrichting onthaalplein en aanleg paden,                      € 1.123.715,00 
                                                              en restauratie kunst en muurschilderingen 

    Cultuur                                         Vernieuwen uitleenmateriaal voor uitleendienst (tafels, stoelen, herbruikbare                       € 135.200,00 
                                                              bekers, ...) 

    Bibliotheek                                Hernieuwing zelfuitleenbalie                                                                                                                           € 57.000,00 

    Deeltijds                                      Aankoop muziekinstrumenten                                                                                                                        € 77.500,00 
    Kunstonderwijs                        

    Archief                                          Herstel labyrint Merkemveld, aankoop historische beeldbank, restauratie graf-                     € 93.000,00 
                                                              en gedenkstenen in dorpsgezicht Loppem 

    Kerken                                          Restauratie grafstenen en interieur St.-Martinuskerk Loppem, vooronderzoek                       € 753.175,00 
                                                              schilderwerken en restauratie interieur St.-Martinuskerk, opmaak erfgoedbeheer- 
                                                              plan voor St.-Laurentiuskerk, volledig nieuwe verwarmingsinstallatie 
                                                              St.-Laurentiuskerk, vernieuwing dak O.L.V.-kerk Veldegem, onderzoek  
                                                              herbestemming parochiekerken 

    Begraafplaatsen                      Plaatsen luifels (afscheid) begraafplaatsen De Leeuw en Veldegem, uitbreiding                     € 550.000,00 
                                                              begraafplaats in Veldegem 

    Dienstencentra                        Vernieuwen computers(klas) De Braambeier, nieuwe beamer voor polyvalente                      € 171.500,00 
                                                              zaal Braambeier, mobiele wand voor Jonkhove en verduistering- en zonnewering 
                                                              in zalen Jonkhove 

    Site Develter                              Bouw gemeenschapscentrum Develter in Veldegem (dienstencentrum, antennes                € 9.870.000,00 
                                                              gemeentelijke diensten burgerzaken, DKO en bib) + 18 aanpasbare appartementen 
                                                              voor ouderen en zorgbehoevenden 

    Site Sint-Maarten                    Vanaf 2023 voor een periode van 20 jaar: huursubsidie per jaar                                                      € 150.000,00 

    Kinderdagverblijven             Aankoop buitenspeeltoestellen, meubels (bedjes), nieuw afdak terras/buiten-                       € 174.000,00 
                                                              speelplaats voor ’t Kaboutertje 

    Serviceflats                                Zonnewering en algemene renovatie/opfrissing                                                                                     € 44.200,00 

    Ruimte                                          Opmaak RUP’s (ruimtelijk uitvoeringsplan) + opmaak ruimtelijk beleidsplan-                         € 595.000,00 

    Milieu                                            -   Afdak, toegangssysteem, camerabewaking sluikstorten en camera voor registratie         € 1.046.500,00 
                                                                   bezoekers, hakselaar en kraan: alles voor recyclagepark 
                                                              -   Aankoop percelen Merkemveld 
                                                              -   Aankoop natuurverbinding 
                                                              -   Aankoop bijkomende ondergrondse glascontainers 
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Z E D E L G E M  V E I L I G

    Openbare werken                   Alle betrokken wegeniswerken, rioleringswerken en werken mobiliteit (aanleggen               € 13.108.546,00 
                                                              fietspaden, verkeersveiligheid, snelheidsremmende maatregelen, openbare 
                                                              verlichting 

    Politie                                           Nieuwbouw politie op POV-site                                                                                                                      € 1.385.000,00 

    Gebouwen overige                Algemeen: conform maken laagspanningsinstallaties, restauratie pastorie Loppem,           € 973.350,00 
                                                              herlokalisering voedselbank, studie herwaardering Groene Meersen, zonnepanelen 
                                                              op gemeentelijke gebouwen. 

    Patrimonium                             -   Verkoop appartementen Develter en verkoop van ander gemeentelijk                                   € -7.919.800,00 
                                                                   patrimonium, voormalige OCMW kantoren, politiegebouw Berkenhagestraat, 
                                                                   gemeentehuis Veldegem... 
                                                              -   Aankoop parochiaal centrum in Loppem 
                                                              -   Aankoop grond site Sint-Maarten 

    Wagenpark                                 Aankoop heftruck, zitmaaier, veegmachine, aankoop gemeentelijke werkvoertuigen          € 1.701.000,00 

    Technische dienst                   Reconversie/aanpassen gebouwen technische dienst + aankoop werkmateriaal                    € 567.709,00 

    Communicatie                          Digitale informatieborden, flat-screens buitendiensten, participatietools                                 € 161.200,00 

    ICT                                                  Aankoop hardware en software bestaande diensten, nieuwe projecten: uitbouw                   € 1.253.003,00 
                                                              ICT Develter 

    Interne werking                       Poetsmachines voor verschillende gemeentelijke locaties, meubilair                                          € 170.000,00
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O P E N I N G S U R E N

Gemeentehuis 

Sociale dienst & OCMW 

Archief
Technische dienst - uitleendienst 

Zwembad De Groene MeersenBibliotheek

Deelgemeenten
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem  
050 28 83 30  
info@zedelgem.be

Ook gevestigd in het gemeentehuis. 

Engelstraat 7, 8211 Aartrijke  
050 81 44 14  
archief@zedelgem.be

Schatting 71, 8210 Zedelgem  
050 28 83 30  
technische.dienst@zedelgem.be 

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem  
050 20 99 01  
sport@zedelgem.be

Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem  
050 20 80 08  
bibliotheek@zedelgem.be

Maandag: 14.00 - 20.00 u. / dinsdag en woensdag: 13.30 - 16.30 u.  
Voor vragen die opzoekingswerk vergen: graag vooraf een seintje.

Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 12.00 u. 

Voormiddag Namiddag

Maandag Gesloten 13.30 - 19.00 u. 

Dinsdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten 

Woensdag 09.00 - 13.00 u. Gesloten 

Donderdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten 

Vrijdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten 

Zaterdag 09.30 - 11.30 u.* Gesloten

Voormiddag Namiddag

Dinsdag 08.15 - 9.15 u. Gesloten 

Woensdag Gesloten 14.30 - 20.00 u. 

Donderdag 09.30 - 10.30 u.  
11.45 - 13.00 u.

17.30 - 19.00 u.

Vrijdag Gesloten 17.30 - 21.00 u. 

Zaterdag 09.30 - 10.30 u. 14.30 - 17.00 u. 

Zondag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Voormiddag Namiddag

Maandag Gesloten 14.00 - 20.00 u. 

Dinsdag 10.00 - 12.00 u. 16.00 - 19.00 u. 

Woensdag gesloten 14.00 - 19.00 u. 

Donderdag gesloten 14.00 - 19.00 u. 

Vrijdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u. 

Zaterdag 09.30 - 12.30 u. Gesloten

Containerpark 
Remi Claeystraat 15, 8210 Zedelgem  
050 20 03 32  
containerpark@zedelgem.be

Voormiddag Namiddag

Dinsdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u. 

Woensdag 08.30 - 13.00 u. 14.00 - 18.00 u. 

Vrijdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u. 

Zaterdag 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 16.00 u.

*elke 2de en 4de zaterdag van de maand.

Afspraak maken  
Voor een vlotte dienstverlening werken alle loketten in het  
gemeentehuis in Zedelgem op afspraak.   
Je kan die online maken via www.zedelgem.be, aan het on-
thaal in het gemeentehuis of via 050 288 330.

Loppem - Dorp 1, 8210 Loppem  
050 84 21 30 - burgerzaken@zedelgem.be  
Maandag & donderdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.  
Veldegem - Markt 10, 8210 Veldegem  
050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be  
Dinsdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.  
Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke   
050 81 34 99 - burgerzaken@zedelgem.be  
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

  
Openingsuren uitleenposten Loppem - Veldegem - Aartrijke:  

Woensdag: 15.00 - 18.00 u. / zaterdag: 9.30 - 12.30 u.
  
Aangepaste openingsuren herfst-, krokus- en zomervakantie:   

www.zedelgem.be/zwembad.

Van 1 oktober tot 1 maart open tot 17.00 u. tijdens weekdagen.  

Gelieve je ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te bieden.  



Burgemeester Annick Vermeulen  

Veiligheid  
Brandweer  
Politie  
Begraafplaatsen  
Burgerzaken  
Onderwijs

1ste schepen Dirk Verhaeghe  

Sport  
Jeugd - Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)  
Cultuur  
Bibliotheek  
Evenementen  
Gelijkekansenbeleid  
Noord-Zuid

3de schepen Ann Devriendt  

Financiën  
Lokale economie  
Landbouw (korte keten)   
Toerisme  
Markten en Foren  
Kerkfabieken  
Jumelages

5de schepen Jurgen Dehaemers  

Verkeer en mobiliteit 
Juridische zaken 
Communicatie 
ICT 
Archief 
Erfgoed

Algemeen directeur Sabine Vermeire  

Algemene leiding en coördinatie 
diensten gemeente en OCMW 
Hoofd van personeel

College van burgemeester 
en schepenen

2de schepen Arnold Naessens  

Wonen en omgeving (RO)  
Milieu  
Personeel  
Facility - gebouwenbeheer  
Duurzaamheid  
Natuur en landinrichting

4de schepen Peter Haesaert  
Openbare werken  
Openbaar Groen  
Waterbeheersing

6de schepen Ellen Goes  
Sociale zaken en sociale tewerkstelling 
Senioren-/ouderenbeleid 
Kinderzorg 
Woonzorgcentrum 
Adviesraden 
Dienstencentra 
Gezonde gemeente 
Voorzitter Bijzonder Comité van de 
 sociale dienst

19




