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1 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – Feestcomité Loppem, 

voor de locatie De Strooien Hane, A. van Caloenstraat 1, 8210 Zedelgem op 21 maart 

2020 –  beslissing 

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de locatie De Strooien Hane, 

A. van Caloenstraat 1, 8210 Zedelgem op 21 maart 2020. 

 

2 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – KLJ Loppem, voor de 

locatie Albert van Caloenstraat 1, 8210 Zedelgem op 25 april 2020 –  beslissing 

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de locatie De Strooien Hane, 

A. van Caloenstraat 1, 8210 Zedelgem op 25 april 2020. 

 

3 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – vzw New Ethics, voor 

de locatie ’t Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 26, 8210 Zedelgem op 3 en 4 juli 

2020 –  beslissing 

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie 't Kasteel van 

Loppem, Steenbrugsestraat 26, 8210 Zedelgem op 3 en 4 juli 2020. 

 

4 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 

de 36° lenterit MTC Zedelgem VZW 29 maart 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van de 36ste lenterit beslist het college over het volgende op 29 maart 

2020 tussen 07u00 en 23u30: 

- parkeerverbod op de parking van de Groene Meersen met uitzondering van de eerste 

parkeerstrook 

- verbod alle verkeer met uitzondering van motorijders vanaf de tweede parkeerstrook 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Art on 

Wheels op 3 mei 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van het evenement 'Art on Wheels' beslist het college over het volgende: 

Verbod alle verkeer en parkeerverbod op 3 mei 2020 vanaf 6u00 tot en met 19u00 in De 

Arend 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest in de Elzenhoek op 5 juli 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest in de Elzenhoek op 5 juli 2020 tussen 9u00 en 0u00 

beslist het college over een verbod voor alle verkeer en een parkeerverbod in de 

Elzenhoek. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 18 februari 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

7 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Elzenhoek Loppem op 5 juli 2020 - beslissing 

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

buurtfeest Elzenhoek te Loppem op 5 juli 2020. Er wordt een toelage toegekend. 

 

8 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Hendrik Baekelandlaan Aartrijke op 6 

september 2020 - beslissing 

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

buurtfeest Hendrik Baekelandlaan te Aartrijke op 6 september 2020. De toelage wordt 

uitbetaald na het plaatsvinden van de activiteiten.  

 

9 Evenementen – Organisatie van Art on wheels op 3 mei 2020 door DJ-services in De 

Arend – beslissing 

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

evenement “Art on wheels” op 3 mei 2020 door DJ-services. Dit evenement kan doorgaan 

op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden opgevolgd worden. 

 

10 Evenementen – Organisatie van de Do the doze fuif op 21 maart 2020 door 

Feestcomité Loppem – beslissing 

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

evenement “Do the doze-fuif” op 21 maart 2020 door Feestcomité Loppem. Dit 

evenement kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden en 

de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd worden. 

 

11 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Feestcomité 

Loppem, voor de aankondiging van de fuif Do the Doze op 21 maart 2020 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

12 Evenementen – Steun voor organisatie van Halloween Aartrijke op 31 oktober 2020 

door Gezinsbond Aartrijke – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het toekennen van een 

uitzonderlijk verhoogde subsidie in functie van de ingediende kostenstaat. De subsidie 

zal uitbetaald conform het subsidiereglement voor grote socio-culturele evenementen 

van bovenlokaal belang. Er wordt een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.  

 

13 Financiën – Consumpties doortocht Nacht van Vlaanderen - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de betaling van de 

schuldvordering. 

 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop herbruikbare bekers - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning 

- beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop herbruikbare bekers" te gunnen aan 

Festicup bvba. 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop maatmodules voor Unibel - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop maatmodules voor Unibel" te gunnen 

aan Cevi nv. 

 



 

16 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop mobiele betaalterminal voor het doolhof - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop mobiele betaalterminal voor doolhof" te 

gunnen aan CCV Belgium nv. 

 

17 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Opmaak beleidsplan lokale economie - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning – beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Opmaak beleidsplan lokale economie" te gunnen 

aan URBAN-IMPACT bv. 

 

18 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Organisatie van online biedingen voor verkoop gemeentelijk en OCMW 

patrimonium - Dienstjaren 2020-2025 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Organisatie van online biedingen voor verkoop 

gemeentelijk en OCMW patrimonium" te gunnen aan Dewaele Vastgoed Groep cvba en 

Troostwijk Real Estate Sales bv (combinatie van ondernemers). 

 

19 Milieu – Roofvogeldemonstratie op 30 maart 2020 te Hoogveld– kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de roofvogeldemonstratie 

die in Domein Hoogveld zal plaatsvinden op 30 maart 2020 

 

20 Mobiliteit – Aanleg van een fietssnelweg tussen de N309 en de N368 – principiële 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt principieel de  beslissing om met de 

eigenaars in gesprek te gaan in functie van de door de gemeente te verwerven woning 

voor aanleg van de fietssnelweg 

Het college van burgemeester en schepenen neemt principieel de beslissing om de 

subsidiëring van een fietsfondsdossier te volgen. Dit dient verder te worden formaliseert 

in een samenwerkingsovereenkomst na bijeenkomst van de projectstuurgroep. 

 

21 Openbare werken – Aanvraag voor het bekomen van een standplaats op het 

marktplein te Aartrijke elke woensdagavond van 18u tot 21u met een frietmobiel – 

beslissing 

 Het college geeft geen toelating op de aanvraag voor het bekomen van een standplaats 

op het marktplein te Aartrijke . 

 

22 Secretariaat – Voordracht kandidaat-bestuurder raad van bestuur De Watergroep - 

beslissing 

 Het college neemt kennis van de vraag tot voordracht van een kandidaat-bestuurder en 

beslist om dit te agenderen op de gemeenteraadszitting van februari 2020. 

 

23 Sport - Onderzoek zwembad door stad Torhout - beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag  van de stad 

Torhout. De gemeente wil graag geïnformeerd blijven over de voortgang van het dossier. 

Op die manier kunnen toekomstige ontwikkelingen  en noden opgevolgd worden. 

 

 

 



 

24 Sport - Realisatie diverse sportaccommodaties in Zedelgem - advies sportraad - 

beslissing 

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

sportraad en beslist om sportgerelateerde dossiers steeds voor advies op de sportraad 

zelf te behandelen. 

 

25 Welzijnsbeleid – Heroriëntatie jaarlijkse activiteiten - Beslissing 

 Het college neemt kennis van de nota rond de heroriëntatie van de jaarlijkse activiteiten 

in het kader van het welzijnsbeleid. 

Het college zet verder in op een jaarlijks seniorenfeest dat doorgaat in de Groene 

Meersen. De leeftijdsgrens voor 55+ blijft behouden. Het seniorenfeest wordt opengesteld 

voor de inwoners van Zedelgem en in voorkomend geval voor partners van inwoners die 

niet in Zedelgem wonen. 

Het mantelzorgfeest en het andersvalidenfeest worden geïntegreerd binnen het concept 

van de dansnamiddagen, met een jaarlijkse activiteit per Lokaal Dienstencentrum, en 

worden niet langer georganiseerd in hun huidig concept met name 1 jaarlijks apart 

grootschalig andersvalidenfeest en 1 jaarlijks apart mantelzorgfeest op 1 locatie. 

 

26 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

27 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

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

de zitting van de gemeenteraad van 27 februari 2020. 

 

28 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

29 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

30 Cultuur – Vraag tot financiële ondersteuning van het symposium ‘Estate Landscapes’ 

in het Kasteel van Loppem – beslissing 

 Het college beslist om het symposium ‘Estate Landscapes’ in het Kasteel van Loppem niet 

te ondersteunen. 

 

 


