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1 Archief – Plaatsnaamgeving – Naamwijziging van een deel van ‘Hoogveld’ te 

Veldegem: Veltweg – Ingediende bezwaren - beslissing 

 Het college neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek en beslist dat 

het dossier m.b.t. voorgestelde nieuwe straatnaam in ongewijzigde zin voor definitieve 

goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

2 Burgerzaken - Bevolkingsevolutie toestand 1 januari 2020 - kennisgeving 

 Het College van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bevolkingsevolutie, 

toestand 1 januari 2020. 

Het totaal aantal inwoners van groot-Zedelgem, toestand 1 januari 2020 (voorlopige 

cijfers) bedraagt 22.850. 

 

3 Communicatie - Richtlijnen voor het toewijzen van gemeentelijke gadgets en 

relatiegeschenken - beslissing 

 Het college keurt de richtlijnen goed voor het schenken van gemeentelijke gadgets en 

relatiegeschenken op initiatief van de gemeente en op vraag van derden en bepaalt de te 

hanteren werkwijze voor de aanvraag. 

Het college bepaalt de gevallen waarbij de gemeente geen gadgets en relatiegeschenken 

schenkt. 

De gadgets en relatiegeschenken die kunnen worden toegewezen zijn vastgelegd in de 

nota 'Overzicht gemeentelijke gadgets en relatiegeschenken'. 

 

4 Communicatie - Zedelgem magazine, maart 2020 - kennisgeving  

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

magazine, editie maart 2020. 

 

5 Cultuur - Toerisme - Ondersteuning organisatie fietstocht Vélo Baroque - beslissing 

 Het college beslist, de organisatie van fietstocht Vélo Baroque op 9/08/2020 te laten 

plaatsvinden. De gevraagde bijdrage en logistieke ondersteuning worden goedgekeurd. 

In ruil wordt Zedelgem opgenomen als partner in de communicatie.  

 

6 Financiën - Oprichten multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem - 

toevoegen waarderingsscore  gunningscriteria – kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de waarderingsscore die 

toegekend wordt aan de technische gunningscriteria voor het oprichten van het 

multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 11 februari 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

7 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. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Onderhoud openbare fruitbomen - Dienstjaren 2020-2022 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Onderhoud openbare fruitbomen - Dienstjaren 

2020-2022" te gunnen aan De Hoogstam - Wouter Demey. 

 

9 Mobiliteit – Aanvraag tot het plaatsen van een trajectcontrole op de N32 tussen kmp 

12.6 (grondgebied Zedelgem) en kmp 17.1 (grondgebied Torhout) - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring tot het plaatsen van 

trajectcontrole op de N32 tussen kmp12.6 en kmp 17.1, met dien verstande dat het 

college voorkeur geeft aan de locatie Brugsestraat N368.  

 

10 Mobiliteit – Bespreking oriëntatienota vervoerregio Brugge regionaal 

mobiliteitsplan – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de inhoud van de oriëntatienota en de 

feedback van het KN-AN van de vervoerregio Brugge goed en formuleert hierover nog 

enkele opmerkingen. 

 

11 Openbare werken – kerkebeekcontract – faciliteren van onderzoek naar individuele 

bescherming van woningen - bespreking 

 Het college bespreekt het actiepunt van de VMM in het kerkebeekcontract voor het 

faciliteren van onderzoek naar individuele bescherming van woningen. 

 

12 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Uitbreken wegversmalling Loppemsestraat en herstel beton rijweg - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het gunningsvoorstel voor uitbraak van de 

wegversmalling in de Loppemsestraat en het herstel van de rijweg in beton. 

 

13 Personeel - Vacantverklaring functie van diensthoofd ICT-bij bevordering - beslissing 

 De functie van diensthoofd ICT wordt vacant verklaard bij bevordering. 

 

14 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Martinus - 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-Martinus Loppem van 13 januari 2020 en 29 

januari 2020.  Er zijn geen opmerkingen 

 

15 Sociale zaken – Omgevingsanalyse Warme Gemeente – kennisname   

 Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de uitgevoerde 

omgevingsanalyse in het kader van het project “Warme Gemeente”. 

 

16 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 



 

 

17 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

18 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


