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1 Burgerzaken - Begraafplaatsen - Aanvraag voortijdige beëindiging grafconcessie op 

de begraafplaats van Aartrijke- beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag tot 

voortijdige beëindiging van de grafconcessie op de begraafplaats van Aartrijke. 
De aanvraag wordt gedurende 6 maanden aan de ingang van de begraafplaats van 
Aartrijke en aan de betrokken grafconcessie aangeplakt. 
 

2 Burgerzaken - Begraafplaatsen - Aanvraag voortijdige beëindiging grafconcessie op 
de begraafplaats van Veldegem - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag tot 
voortijdige beëindiging van de grafconcessie op de begraafplaats van Veldegem. 
De aanvraag wordt gedurende 6 maanden aan de ingang van de begraafplaats van 
Veldegem en aan de betrokken grafconcessie aangeplakt. 
 

3 Burgerzaken - Begraafplaatsen - Aanvraag voortijdige beëindiging grafconcessie op 
de begraafplaats van Veldegem - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag tot 
voortijdige beëindiging van de grafconcessie op de begraafplaats van Veldegem. 
De aanvraag wordt gedurende 6 maanden aan de ingang van de begraafplaats van 
Veldegem en aan de betrokken grafconcessie aangeplakt. 
 

4 Cultuur – Ginter Raad van Bestuur 18 maart 2020 - kennisgeving 
 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering Raad van Bestuur van Ginter 

van 18 maart 2020. 
 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Inrichting onthaalgebouw Vloethemveld - Ontwerp en realisatie - 
Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Inrichting onthaalgebouw Vloethemveld - 
Ontwerp en realisatie" te gunnen aan PK-projects bvba. 
 

6 Juridische zaken - Dossier buurtweg Diepstraat -  Toepassing vonnis vrederechter 
d.d. 31 maart 2020 - beslissing   

 
 
 
 
 

Het college beslist om dit dossier van de trage weg chemin nr. 6 het vonnis van de heer 
vrederechter te Torhout d.d. 31 maart 2020 toe te passen. 
 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 
het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Juridische zaken - Dossier Wilgenlaan - Vraag tot aankoop gedeelte openbaar 
domein - beslissing  

 Het college neemt kennis van het bericht d.d.8 april 2020 in het dossier Wilgenlaan en 
beslist het dossier af te sluiten aangezien de kandidaat koper niet akkoord is met de 
schattingsprijs. 
 

8 Juridische zaken - Noodplanning Covid-19 - Maatregelen met betrekking tot het 
coronavirus - Schakelzorgcentrum eerstelijnszones Oostende- Bredene, Houtland & 
Polder, Oostkust, Brugge en W40 - principiële beslissing 

 Het college beslist principieel in het kader van de genomen maatregelen met betrekking 
tot het coronavirus bij de opstart van het schakelzorgcentrum eerstelijnszones Oostende-
Bredene, Houtland &amp; polder, Oostkust, Brugge en W40, deel te nemen aan de 
uitbating en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. 
 

9 Juridische zaken - Vraag d.d. 7 april 2020 tot aankoop van een gedeelte van het 
openbaar domein in de wijk de Lane - beslissing  

 Het college beslist dat niet kan worden ingegaan op de vraag om een gedeelte van het 
openbaar domein aan te kopen, aangezien dit volgens de BPA voorschriften niet mogelijk 
is. 
 

10 Milieu - Aanvragen van onderzoekspremie voor het Park van Loppem - beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een onderzoekspremie aan te 

vragen voor het Park van Loppem. 
 

11 Mobiliteit – bespreking doortocht N368 met projectstuurgroep  – principiële 
beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft de principiële goedkeuring aan het 
studiebureau voor de opmaak van het onteigeningsplan in de Ruddervoordsestraat vanaf 
huisnummer 4 tot en met het kruispunt met de Sint-Elooistraat onder de voorwaarde dat 
er eerst overleg is met de betrokken handelaars. Het parkeerregime ter hoogte van de 
handelaars van korte duur moet zijn om zo een mogelijkheid tot parkeren te garanderen. 
 

12 Mobiliteit – Goedkeuring startnota Groenestraat  – principiële beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen geeft de principiële goedkeuring aan het 

studiebureau voor de verdere verwerking van de startnota van de Groenestraat naar een 
projectnota rekeninghoudend met de geformuleerde adviezen en opmerkingen, met dien 
verstande dat er tussen de Rusthuislaan en Stadionlaan geen enkele zijde gesupprimeerd 
 mag worden. 
 

13 Mobiliteit – Schrijven van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia 
Peeters met betrekking tot de nieuw ingeplande trajectcontroles op het 
grondgebied Zedelgem - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepen neemt kennis van de brief. 
 

14 Openbare Werken – Verkaveling in de Aartrijksestraat 79– Afleveren 
verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af voor de verkaveling aan de 
Aartrijksestraat 79. 
 

15 Openbare werken - Verkaveling langs de Aartrijksestraat 79 – Goedkeuring 
uitvoeringsdossier en bepaling borg – beslissing 

 
 
 
 

Het college gaat akkoord met het uitvoeringsdossier en de borg voor de verkaveling langs 
de Aartrijksestraat 79. 
 



 

16 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Eligius - 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-Eligius van 21 september 2019. Er zijn geen 
opmerkingen. 
 

17 Covid-19 corona virus - Maatregelen - Activiteiten en evenementen, dienstverlening 
en werkorganisatie - beslissingen. 

 De organisatie van de gemeentelijke en ocmw vrijetijds/ontmoetingsactiviteiten of 
groepsactiviteiten in de natuur (bvb. gidsenbeurten) en evenementen worden opgeschort 
tot en met 7 juni 2020, met uitzondering van de bibliotheek. 
De gebruikers van de bibliotheek kunnen vanaf 11 mei 2020 terug terecht in de 
hoofdbibliotheek, volgens werken op afspraak, binnen de reguliere openingsuren en met 
toepassing van de voorzorgsmaatregelen. De antenneposten in de deelgemeenten blijven 
gesloten. 
Derden kunnen geen gebruik maken van de vrijetijdsinfrastructuur van gemeente en 
OCMW voor de organisatie van activiteiten en evenementen tot en met 7 juni 2020. 
Tot en met 31 augustus 2020 organiseert de gemeente geen evenementen die 
grootschaliger zijn en waarbij de social distancing niet of moeilijk gerealiseerd kan 
worden. Een voorbeeld is de 11 juli-viering. 
Vanaf 4 mei 2020 kan er met maximum drie personen in de gemeentelijke openlucht 
sportinfrastructuur en visgebieden gesport worden (bvb. tennis, badminton, 
hondenclubwerking, vissen). De voorzorgsmaatregelen dienen gerespecteerd, gebruik 
van gemeentelijke indooraccommodatie is verboden (bvb. douches, kleedkamers). 
Vanaf 11 mei 2020 is het gemeentehuis terug open voor alle dienstverlening 
(administratieve dienstverlening, sociale dienstverlening, woonwinkel) alsook de 
publiekszaal de Brouwerij, volgens de reguliere openingsuren en werken op afspraak. 
Voortaan zijn fysieke contacten met de burger voor niet dringende dienstverlening 
mogelijk maar telewerken blijft de norm. Contacten met de burger of andere externen 
moeten zoveel mogelijk telefonisch of via video conference verlopen; noodzakelijke 
huisbezoeken zijn toegestaan mits toepassing van de voorzorgsmaatregelen. 
De werking Jeugd- en Muziekatelier verloopt verder op afstand. 
 

18 Vloethemveld - Inrichting kamphuis  
 Het college neemt kennis van de status en verdere planning van de inrichting van het 

Kamphuis Vloethemveld. 
 

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

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

 
21 Goedkeuring notulen van de vorige vergaderingen 
 Het college keurt de notulen goed van de vorige vergaderingen. 

 
 


