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1 Bibliotheek - Afhaalservice Maatregelen Corona - beslissing
Volgend afhaalsysteem wordt goedgekeurd ten tijde van de CORONA-maatregelen, en 
met ingang van 6 april 2020:
TIJDSTIPPEN
Bibliotheek Zedelgem voorziet de afhaalservice op maandag, woensdag en vrijdag, van 
10u tot 12u.
1 persoon om het kwartier (‘social distancing’), aan 2 afhaalpunten (hoofdingang + 
ingang leeszaal bibliotheek).
ALGEMENE MODALITEITEN
Afhaalservice enkel vanuit de hoofdbibliotheek (site Groene Meersen);
Reservatie via het afsprakensysteem van de gemeente ;
Reservatie mogelijk tot 19u dag voor dag waarop service wordt voorzien;
Maximaal 10 materialen te reserveren per lener, keuze uit beschikbare materialen zoals 
te zien in catalogus op website bibliotheek;
Te reserveren materialen: enkel boeken, strips en dvd’s;
Na reservatie, krijgt men een bevestiging per e-mail met aangeven van dag en uur 
waarop men materialen kan komen afhalen;
Men wordt gevraagd een eigen draagtas mee te brengen (geen besmettingsgevaar gezien 
men buiten blijft staan en niet in de bibliotheek zelf komt, noch in het portaal);
Mensen mogen materialen 4 weken houden (normale uitleentermijn), maar wel met de 
duidelijke boodschap de materialen altijd enkel in te leveren via de inleverbus 
(besmettingsgevaar personeel).

2 Cultuur – Erkenning socio-culturele verenigingen – beslissing
In navolging van de beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2019, erkent het 
college ook volgende socio –culturele verenigingen: 
Kunstclub Adeva, VIVA-SVV, KWB Zedelgem en Landelijke Gilde Zedelgem. 
In navolging van de beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2019, erkent het 
college niet de socio-culturele vereniging Zedelgem Quizt. 
In navolging van de beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2019, vraagt het 
college de dienst om in overleg te gaan met Elefteria zodat er informatie is op basis 
waarvan de erkenning al dan niet gebeuren.

3 Cultuur - Projectsubsidies – beslissing
Het college gaat akkoord met het advies en berekening van de projectsubsidie voor het 
project “Antiekwaardemeter” van het Corneliuscomité Veldegem. De toekenning van een 
projectsubsidie van 390 euro wordt goedgekeurd.
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4 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Koudepuit (Moubekestraat) op 2 augustus 2020 
– beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 
buurtfeest Koudepuit op 2 augustus 2020.
De toelage voor het buurtfeest van 125 euro wordt uitbetaald na het plaatsvinden van de 
activiteiten.

5 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest met speelstraat Frederik Moddestraat 
Veldegem op 22 augustus 2020 – beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 
buurtfeest met speelstraat Frederik Moddestraat te Veldegem op 22 augustus 2020. 
Toelating wordt verleend aan de organisatoren van betreffende speelstraat om op deze 
dag een kleine straatactiviteit te organiseren (vb. barbecue, bijkomend buurtspel, 
frisdrankuitdeling,...).
De toelage voor het buurtfeest van 125 euro wordt uitbetaald na het plaatsvinden van de 
activiteiten.

6 Evenementen – Organisatie van het evenement “Billenkarrace” van 11 tot 13 
september 2020 door VZW 24 uren en VZW Retro – beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van de 24 uur 
Billenkarrace van 11 tot 13 september 2020 door VZW 24 uren en VZW Retro. Dit 
evenement kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementen voorwaarden 
en de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd worden.

7 Evenementen – Organisatie van het evenement “Statie Kermesse” van 10 tot 12 juli 
2020 door Zilleghem Statie VZW – beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 
evenement “Statie Kermesse” van 10 tot 12 juli 2020 door Zilleghem Statie VZW. Dit 
evenement kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden en 
de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd worden. Een toelage van 625,00 EUR 
wordt uitbetaald na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan 
alle voorwaarden conform de geldende reglementen.

8 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: vzw 24 Uren 
Retro, voor de aankondiging van de billenkarrace en randactiviteiten op 12 en 13 
september 2020 – beslissing
Het college verleent gunstig advies.

9 Facilitair beheer - Voorzien van extra zonnewering serviceflats - gunning - beslissing
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gunning van extra 
zonnewering bij de serviceflats in Loppem aan Freddy Saelens uit Aartrijke.

10 Jeugd - Subsidies jeugdhuizen 2020 werkjaar 2019 – beslissing
Het college keurt de jeugdhuissubsidies voor werkjaar 2019 goed. Aan jeugdhuis ’t Kalf 
wordt 3.000 EUR toegekend en aan jeugdhuis Jonkhove wordt 1.510 EUR subsidies 
uitbetaald.

11 Milieu – Indienen subsidieaanvraag voor lokale klimaatprojecten - beslissing
Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor 
klimaatprojecten goed.

12 Noodplanning - Vraag van AZ Sint Jan naar medisch materiaal - beslissing 
Het college neemt kennis van de vraag rond medisch materiaal van AZ Sint Jan en het 
triagepunt Oostkamp. De beschikbare medische voorraad van de technische dienst zal 



aan de bevoegde instantie in West-Vlaanderen worden geschonken. (de instantie die 
bevoegd is voor het centraliseren en verdelen van het materiaal)

13 Openbare werken – Onderhoudswerken KWS-wegen Faliestraat, Moubekestraat en 
Magherhillestraat – definitieve oplevering en borg - beslissing
Het  college gaat akkoord met de defintieve oplevering van de werken in de Faliestraat, 
Moubekestraat en Magherhillestraat en de volledige vrijgave van de bijhorende borgen.

14 Openbare werken – Verkaveling hoek Reigerslaan en vijver - Goedkeuring 
uitvoeringsdossier en bepaling van de borg  - beslissing
Het college geeft goedkeuring op het uitvoeringsdossier en de bepaling van de borg voor 
de verkaveling op de hoek van de Vijvers en de Reigerslaan te Loppem.

15 Openbare werken - Verkaveling langs de Hoge Vautestraat– Goedkeuring 
uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing
Het college geeft goedkeuring op het uitvoeringsdossier van de verkaveling in de Hoge 
Vautestraat.

16. Openbare werken - Verkaveling langs de Ossebilkstraat - Goedkeuring 
uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing
Het college gaat akkoord met het uitvoeringsdossier en de borg voor de verkaveling in de 
Ossebilkstraat t.h.v. Osselbilkstraat 59.

17 Openbare werken en Faciliteiten – Planning gemeentelijke werven in gevolge de 
maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van Covid-19 - kennisgeving
Het college neemt kennis van de onbekende impact op de gemeentelijke werven in 
gevolge de maatregelen in strijd tegen de verspreiding van Covid-19.

18 Secretariaat – Preventie - Jaarverslag 2019 gemeente – kennisgeving
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag van de 
dienst preventie voor het dienstjaar 2019.

19 Secretariaat – Verzekeringen – Polis lichamelijke ongevallen 
verenigingsmedewerkers – Goedkeuring – beslissing
Het college keurt de polis nr. 45.431.953, lichamelijke ongevallen 
verenigingsmedewerkers, goed.

20 Communicatie - Externe communicatie - bespreking
Het college bespreekt het punt.

21 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking
Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen.

22 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering
Het college keurt het verslag goed van de vorige vergadering.

23 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – vzw 24Uren, p.a. de 
heer Jean-Marc Decoster, Dorpsstraat 155, 8470 Snaaskerke, voor de locatie Vrije 
Basisschool De Leeuw, Pastoor Staelensstraat 3, 8210 Zedelgem op 11, 12 en 13  
september 2020 –  beslissing
Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie VBS De Leeuw, 
Pastoor Staelensstraat 3, op 11, 12 en 13 september 2020.



24. Toegevoegd punt - Milieu - Recyclagepark - Opening vanaf 7 april 2020 - beslissing.
Het college beslist het recyclagepark te openen vanaf 7 april, volgens een welbepaalde 
regeling en dit tot en met 19 april 2020:
- Van maandag tot en met zaterdag doorlopend van 9-17 uur. Noot: gesloten op 

paasmaandag 13 april
- Uitsluitend voor particulieren
- Uitsluitend aanvoer van groenafval maximum 1 m³ per week
- Volgens instructies die op het containerpark en in de directe omgeving kenbaar 

gemaakt worden:
 kom alleen naar het containerpark en kom enkel indien dit noodzakelijk is
 tijdens het aanschuiven met de wagen moet u in de wagen blijven zitten
 de instructies opgelegd door de parkwachter aan de ingang moeten gevolgd 

worden eens je binnenrijdt op het containerpark
 het aantal bezoekers op het park wordt beperkt , de slagboom wordt regelmatig 

gesloten
 het afval mag niet gelost worden zonder een toelating van de parkwachter
 in afwachting van het lossen van het afval blijft u in de wagen zitten
 de parkwachter zal helpen helpen bij het uitladen
 in elke omstandigheid moet de afstand van minstens 1.5 m tot de parkwachter 

en andere bezoekers gerespecteerd worden
 de tijd op het containerpark wordt beperkt tot maximum 15 minuten per 

persoon
 vermijd tijdens het bezoek aan het recyclagepark contact met uw gezicht, was 

uw handen grondig bij thuiskomst


