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1 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Implementatie software Lokovest en Link Authentieke Bronnen - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Implementatie software Lokovest en Link 
Authentieke Bronnen" te gunnen aan Cevi nv. 
 

2 Communicatie - Feest jubilarissen - beslissing 
 Het college beslist dat de feesten voor de jubilarissen georganiseerd worden in 2020 op 

twee data en met vastgelegde relatiegeschenken en Zedelgemse kadobons. 
 

3 Communicatie - Viering 100- en meerjarigen - beslissing 
 Het college beslist dat de vieringen voor de 100- en meerjarigen volgens de nota en 

checklisten georganiseerd worden. Hierbij wordt er per viering 300 euro uitgaven 
geraamd. 
 

4 Facilitair beheer - Jonkhove - onderhoudscontract schuifdeuren - gunning - 
beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen sluit een onderhoudscontract af voor de drie 
automatische schuifdeuren in Jonkhove en dit met de firma P.D.S. uit Oudenaarde. 
 

5 Jurdische zaken - Tussenvonnis in dossier Develter voor aanstelling deskundige - 
Bespreking - kennisname 

 Het college blijft bij haar standpunt van 14 april 2020 en tekent geen beroep aan tegen 
het tussenvonnis. 
 

6 Milieu - Aanvraag subsidie voor 2020 door Natuurpunt Zedelgem - beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidie voor 2020 voor Natuurpunt 

Zedelgem goed. 
 

7 Milieu - Ontwikkeling van een multifunctionele site te Zedelgem, 
Torhoutsesteenweg 222a, 8210 Zedelgem, Ontwerp-MER , rapport 2019_ES_000113, 
advies 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft advies betreffende de aanmelding en 
het ontwerp MER voor de locatie Torhoutsesteenweg 222 a, 8210 Zedelgem 
 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 
het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Openbare werken – Heraanleg kruispunt Heidelbergstraat/ Autobaan – Toevoeging 
aanpassing Openbare verlichting kruispunt aan jaaractieplan fluvius/Imewo 2020 
voor de openbare verlichting - beslissing 

 Het college keurt de toevoeging van de openbare verlichting op het kruispunt 
Heidelbergstraat/Autobaan aan het "jaaractieplan IMEWO voor de openbare verlichting 
van 2020" goed. 
 

9 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten - Aanleg fietspad Diksmuidse- en Brugse Heirweg - Goedkeuring 
verrekening 1 - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de verrekening 1 van de werken in de Brugse- en 
Diksmuidse Heirweg. 
 

10 Openbare werken – Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten – Aanleggen van parkeerplaatsen, wadi en vluchtheuvel - Goedkeuring 
voorlopige oplevering – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voorlopige oplevering van de aanleg van de 
middengeleider ter hoogte van het POV. 
 

11 Openbare werken – Verkaveling Den Hilt aan Magherhillestraat/Brugsestraat te 
Zedelgem - Goedkeuring definitieve oplevering – beslissing 

 Het college keurt de definitieve oplevering van de verkaveling Den Hilt te Zedelgem goed. 
 

12 Preventie - Aankoop dispensers - bespreking 
 Het college bespreekt het aanbod en kiest voor kwaliteit tegen aanvaardbare prijs en 

voor een snelle leveringstermijn. 
 

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

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

 
15 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 
 Het college keurt de notulen goed van de vorige vergadering. 

 
16 Milieu - Covid-19 corona virus - Volkstuintjes Den Doorn - Heropstart - Maatregelen - 

beslissing 
 Het volkstuinpark Den Doorn wordt terug opengesteld vanaf 25 april 2020 onder strikte 

voorwaarden . Uitgangspunt is dat alle Corona voorzorgsmaatregelen dienen 
gerespecteerd : 
· op de even dagen zijn de even genummerde tuintjes toegankelijk, op de oneven 

dagen de oneven genummerde 
· elke huurder komt alleen naar het door hem gehuurde tuintje, er is dus maximum 1 

persoon per toegankelijke tuin aanwezig 
· de gemeenschappelijke ruimtes : de berging en het toilet zijn ontoegankelijk 
· de koepelserre en glazen serre mogen niet gebruikt worden 
· iedereen werkt met zijn eigen materiaal en neemt dit na gebruik terug mee naar huis, 

er is geen mogelijkheid om dit materiaal te stallen 
· kinderen zijn niet toegelaten 
· de barbecue mag niet gebruikt worden 



 

· de toegang moet verplicht langs de Diksmuidse Heirweg gebeuren, de toegang langs 
de kant Vloethemveldzate is niet toegankelijk noch voor voetgangers noch voor 
fietsers 

· elke huurder krijgt een lijst met vermelding van de dagen die hij zijn perceel kan 
betreden, deze lijst heeft hij steeds bij zich ter inzage bij controles 

· iedereen brengt zijn eigen beschermingsmaatregelen mee, zeep, ontsmetting 
· na het gebruik van de pomp wordt deze telkens ontsmet door de gebruiker 
· bij vaststelling van overtreding van de opgelegde voorwaarden wordt Den Doorn 

opnieuw afgesloten 
· op regelmatige tijdstippen worden er controles uitgevoerd door gemeentepersoneel 

en de politie 
Deze werkwijze wordt voortdurend geëvalueerd en zonodig bijgestuurd. 

 


