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1 Archief - Archief - Afvoer te vernietigen archiefdocumenten - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de lijst met te vernietigen archiefdocumenten 

 

2 Bibliotheek/cultuur – Voorstelling gedichtenbundel Ann Dewulf – bespreking en 

beslissing 

 Het college bespreekt de vraag van mevrouw Ann Dewulf de voorstelling van haar 

gedichtenbundel te laten plaatsvinden in de zaal van De Brouwerij op zondagnamiddag 4 

oktober en stelt deze locatie wel/niet gratis ter beschikking. 

 

3 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing 

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

wordt goedgekeurd. 

 

4 Communicatie - Zedelgem magazine inhoud editie april 2020 - kennisneming  

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

magazine, editie april 2020. 

 

5 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – Gemeentebestuur 

Zedelgem, P.A. Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem, voor de locatie Jonkhove, 

Aartrijksestraat 9, 8211 Zedelgem op 4 april 2020 –  beslissing 

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de locatie Jonkhove, 

Aartrijksestraat 9 op 4 april 2020. 

 

6 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – Jeugdhuis Twen, voor 

de locatie Jeugdhuis Twen, Aartrijksestraat 9, 8211 Zedelgem op 4 april 2020 –  

beslissing 

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de locatie jeugdhuis Twen, 

Aartrijksestraat 9 op 4 april 2020. 

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Fonkel 

Fluo dag op 6 mei 2020 in Aartrijke - beslissing 

 Naar aanleiding van de Fonkel Fluo dag op 6 mei in Aartrijke beslist het college over de 

volgende maatregelen: 

Parkeerverbod en verbod alle verkeer (uitgezonderd fietsers) op 6 mei 2020 vanaf 8u00 

tot en met 13u00 in de Schoolstraat vanaf huisnummer 21 tot aan het kruispunt met de A. 

Mervilliestraat. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 10 maart 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

8 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest met speelstraat in de Langehoekstraat in Veldegem - beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest en speelstraat in de Langenhoekstraat beslist het 

college over de volgende beperkingen: 

Op 5 september 2020 vanaf 8u00 tot en met 23u30 een parkeer- en verkeersverbod in de 

Langenhoekstraat tussen de Torhoutsesteenweg (N32) en de spoorovergang. 

 

9 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest met speelstraat Langenhoekstraat Zedelgem op 

5 september 2020 - beslissing 

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

buurtfeest en de speelstraat Langenhoekstraat Zedelgem op 5 september 2020.   

 

10 Evenementen – Organisatie van evenementen op openbaar domein door private 

organisatoren – bespreking 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de nota over evenementen op 

openbaar domein door private organisatoren. 

 

11 Evenementen – Organisatie van het evenement “Area69” op 4 april 2020 door 

Jeugdhuis Twen – beslissing 

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

evenement “Area69” op 4 april 2020 door Jeugdhuis Twen, maar enkel onder de 

voorwaarde van de gezamenlijke afstemming van de organisatie (bvb. drankverkoop, 

muziek...) van dit evenement en het evenement Feest op Aertrijcke Berg met het 

organiserend comité en dit onder coördinatie en toezicht van de gemeentelijke diensten 

evenementen en jeugd. Het resultaat van deze samenkomst organiserend comité Feest 

op Aertrijcke Berg en de Twen is een verslag met concrete afspraken. Dit verslag dient 

gefinaliseerd ten laatste op 20 maart 2020. Dit evenement kan vervolgens enkel doorgaan 

op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden en de richtlijnen van de 

betrokken diensten opgevolgd worden. 

 

12 Financiën – Machtiging van controleambtenaren tot het verrichten van de nodige 

vaststellingen betreffende de uitvoering van de belasting- en retributiereglementen 

en voor het onderzoeken en afhandelen van bezwaren betreffende de heffing van de 

belasting of retributie - Delegatie van bevoegdheid aan een schepen voor het houden 

van een hoorzitting inzake bezwaar - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen machtigt de diensthoofden en medewerkers 

van de diensten ruimte, milieu, openbare werken tot het verrichten van de nodige 

vaststellingen in uitvoering van de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen, 

machtigt de agenten van de politiezone 'Het Houtsche' tot het verrichten van de nodige 

vaststellingen in uitvoering van de belasting op het parkeren, machtigt de administratief 

medewerker, dienst financiën/belastingen tot het onderzoeken en afhandelen van het 

bezwaar betreffende de heffing van de belasting of retributie, machtigt de schepen, 

bevoegd voor financiën, tot het voorzitten van de hoorzitting bij de bezwaarprocedure 

inzake belasting- en retributiereglementen. 

 

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

wijziging datum indienen offertes – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de datum voor het 

indienen van de offertes wordt uitgesteld en dat de inschrijvers geïnformeerd worden. 

Aan belfius wordt de opdracht gegeven dit aan te passen op het e-procurement platform. 

 



 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop informaticamateriaal voor herinrichting computerklas in de 

Braambeier - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop informaticamateriaal voor herinrichting 

computerklas in de Braambeier te gunnen aan Digi Consult bvba. 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop plantgoed - Voorjaar 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop plantgoed - Voorjaar 2020" te gunnen 

aan Willaert nv. 

 

16 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop uitleenmateriaal technische dienst - Goedkeuring gunning - 

beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop uitleenmateriaal technische dienst" als 

volgt te gunnen: 

- perceel 1: VERBO VVZRL 

- perceel 2: Metafox nv 

- perceel 3: Metafox nv 

- perceel 4: VERBO VVZRL 

 

17 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Migratie akten naar DABS - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - 

beslissing 

 Het college stel voor om de opdracht "Migratie akten naar DABS" te gunnen aan 

Uitgeverij Vanden Broele nv. 

 

18 Juridische zaken - Preventie - Mega project - beslissing  

 Het college beslist om ook dit jaar de toneelvoorstelling als afsluitstuk van het MEGA 

project gratis aan de deelnemende scholen aan te bieden. 

 

19 Juridische zaken - Verwerkersovereenkomst Poolstok in het kader van GDPR - 

beslissing  

 Het college gaat akkoord met de verwerkersovereenkomst die wordt voorgelegd door 

Poolstok. 

 

20 Milieu - Aanpak straatbomen in de Fazantenlaan – Beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de Aanpak voor de straatbomen in de 

Fazantenlaan goed 

 

21 Milieu - Aanpak straatbomen in De Mote – Beslissing 

 College van burgemeester en schepenen keurt de Aanpak voor de straatbomen in De 

Mote goed. 

 

22 Milieu - Aanpassing subsidiereglement nestgelegenheden voor zwaluwen –

principiële goedkeuring  

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

herwerken van het subsidiereglement rond zwaluwnesten 

 



 

23 Milieu - Deelname van de gemeente Zedelgem aan Earth Hour - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan Earth hour 

 

24 Milieu - Herwerken bebloemingswedstrijd en annulatie editie 2020 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de bebloemingswedstrijd te 

herwerken 

 

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

10.4 en kmp 11.6 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen geeft goedkeuring tot het plaatsen van een 

trajectcontrole op de N32 tussen kmp 10.4 en kmp 11.6 op voorwaarde dat AWV motiveert 

waarom de Brugsestraat noch initieel gekozen werd noch op de reservelijst geplaatst is. 

Het bestuur vraagt aan het Agentschap Wegen en Verkeer team 

verkeershandhavingssystemen van de afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica om 

de extra trajectcontrole te voorzien langsheen de N368 tussen kmp 23.2 en kmp 26. 

 

26 Mobiliteit – Bespreking Scenario’s voor de uitrol van het openbaar vervoer – 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist over het scenario die de voorkeur 

heeft om verder uit te werken en legt scenario 2 vast. 

 

27 Openbare werken – goedkeuring jaaractieplan fluvius/Imewo voor 2020 voor de 

openbare verlichting – beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het jaaractieplan zoals voorgesteld door fluvius. 

 

28 Openbare Werken – Heraanleg kruispunt Brugse Heirweg met de Noordstraat – 

goedkeuring voorontwerp - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het voorontwerp voor heraanleg van het kruispunt 

Noordstraat - Brugse Heirweg. 

 

29 Openbare Werken – uitbreiding kerkhof Veldegem – goedkeuring voorontwerp - 

beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het voorontwerp voor de uitbreiding van het kerkhof te 

Veldegem. 

 

30 Secretariaat - Verzekeringen – Polis bescherming van de mandatarissen – 

Aanpassing ingevolge decreet lokaal bestuur – goedkeuring  

 Het college keurt het bijvoegsel nr. 003 goed aan de polis bescherming van de 

mandatarissen nr. 45.228.393. 

 

31 Secretariaat - Vorming – Deelname ISB- congres (Vlaams Instituut voor sportbeheer 

en recreatiebeleid) - beslissing 

 Het college verleent toelating aan schepen Dirk Verhaeghe om deel te nemen aan het ISB-

congres te Antwerpen op woensdag 25 maart 2020. 

 

32 Vloethemveld - Tarief geleid bezoek en vergoeding gids - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

33 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 



 

 

34 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

35 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


