
 

 
 

 

 

 

De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering van de gemeenteraad van 23 april 2020 werd 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de 

provinciegouverneur op heden, 30 april 2020, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing 

van de gemeente Zedelgem. 

 

 

Sabine Vermeire Charlotte Vermeulen 

algemeen directeur voorzitter 

 

       

 

 

 
  

AGENDA 

 

OPENBAAR 
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JURIDISCHE ZAKEN - REALISATIE FIETSPAD DIKSMUIDSE HEIRWEG - BRUGSE HEIRWEG - MINNELIJKE 

ONTEIGENING VAN VLM - ONTWERPAKTE - GOEDKEURING 

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor minnelijke  onteigening voor de realisatie van het fietspad 

Brugse Heirweg - Diksmuidse Heirweg integraal goed. 

De volgende aankoop wordt goedgekeurd : 

- minnelijke onteigening van de VLM, Vlaamse landmaatschappij met maatschappelijke zetel te 1210 

Brussel, Koning Albert II laan 15 van een gedeelte van de percelen kadastraal gekend als eerste afdeling 

Zedelgem sectie A, deel nummer 56 B met een opp van 9 a 15 ca, deel perceel nummer 54 A met een 

opp van 55 ca, deel van perceelnummer 59 A met een opp van 9 a 37 ca, deel van perceelnummer 81 A 

met een opp van 15 ca, deel van perceelnummer 84 A met opp van 7 a 83 ca, deel van perceel nummer 

90 A met een opp van 4 a 34 ca, deel van perceel nummer 131 met een opp van 2 a 56 ca, deel van 

perceel nummer 132 met een opp van 6 a 11 ca, deel van perceelnummer 58 c met een opp van 4 a 94 ca 

en deel van perceel nummer 58 D met een opp van 6 a 10 ca, volgens het opmetingsplan van 

studiebureau Lobelle d.d. 27 april 2016 gekend onder de loten 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 voor 

een totaal bedrag van 13.295,57 EUR 

De gemeente zal worden vertegenwoordigd de instrumenterend ambtenaar. 

 

2 

 

JURIDISCHE ZAKEN - TECHNIEKACADEMIE - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PERIODE 2020-2025 - 

BESLISSING 

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst met Vives voor het 

organiseren van de techniekacademie in de periode 2020-2025. 

 

3 

 

SECRETARIAAT - IMEWO ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING 25 JUNI 2020 - 

GOEDKEURING AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER - BESLISSING 

De agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op donderdag 25 juni 

2020 worden goedgekeurd. 
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Mevrouw Krista Vander Meulen, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op donderdag 25 juni 2020 of op een latere datum 

met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten.  Mevrouw Katrien De Maré, raadslid, is haar 

plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de gemeente 

zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 

voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 

 

4 

 

SECRETARIAAT - TMVS DV - ALGEMENE VERGADERING DER DEELNEMERS D.D. 16 JUNI 2020 - AGENDA 

EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER - BESLISSING 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de vergadering der 

deelnemers van TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek 

van de agendapunten. 

Mevrouw Sofie Pollet, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergadering van TMVS dv op dinsdag 16 juni 2020 of op een latere datum met dezelfde agenda 

samengeroepen conform de statuten.  De heer Bart Haesaert, raadslid als haar plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist dat de vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem die zal deelnemen aan de 

algemene vergadering van TMVS dv akkoord gaat met de agendapunten zoals vermeld in artikel 1 van dit 

besluit. 
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SECRETARIAAT - ZEFIER - ALGEMENE VERGADERING 11 JUNI 2020 - GOEDKEURING AGENDA EN 

AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGER - BESLISSING 

De agendapunten van de algemene vergadering van Zefier op donderdag 11 juni 2020 worden goedgekeurd. 

Mevrouw Sofie Pollet, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergadering van Zefier op donderdag 11 juni 2020 of mevrouw Ann Devriendt, schepen, als plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de gemeente 

zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 

voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 
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FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - ONZE-LIEVE-VROUW VELDEGEM - REKENING 2019 - ADVIES - 

BESLISSING 

De rekening 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Veldegem wordt gunstig geadviseerd: 

- exploitatietoelage: 38.187,68 EUR 

- exploitatieoverschot: 4.664,61 EUR 

- investeringstoelage: 0,00 EUR 

- investeringstekort: 0,00 EUR 
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FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-ANDREAS AARTRIJKE - REKENING 2019 - ADVIES - BESLISSING 

De rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Andreas Aartrijke wordt gunstig geadviseerd: 

- exploitatietoelage: 38.890,77 EUR 

- exploitatieoverschot: 31.099,16 EUR 

- investeringstoelage: 0,00 EUR 

- investeringssaldo: 0,00 EUR  

 

8 FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-ELOOI ZEDELGEM - REKENING 2019 - ADVIES - BESLISSING 

De rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Elooi Zedelgem wordt gunstig geadviseerd: 

- exploitatietoelage: 65.258,31 EUR 

- exploitatieoverschot: 119.436,27 EUR 

- investeringstoelage: 0,00 EUR 

- investeringssaldo: 0,00 EUR 

 

9 FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-LAURENTIUS ZEDELGEM - REKENING 2019 - ADVIES - BESLISSING 

De rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Laurentius Zedelgem wordt gunstig geadviseerd: 

- exploitatietoelage: 12.064,82 EUR 

- exploitatieoverschot: 97.383,85 EUR 
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- investeringstoelage: 0,00 EUR 

- investeringssaldo: 0,00 EUR 

 

10 FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-MARTINUS LOPPEM - REKENING 2019 - ADVIES - BESLISSING 

De rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus Loppem wordt gunstig geadviseerd: 

- exploitatietoelage: 26.918,73 EUR 

- exploitatieoverschot: 28.325,29 EUR 

- investeringstoelage: 0,00 EUR 

- investeringsoverschot: 17.859,76 EUR 

 

11 CULTUUR - REGLEMENT CULTUURPRIJZEN 2020 - GOEDKEURING 

De gemeenteraad keurt het nieuw Reglement Cultuurprijzen 2020 goed, dat in werking zal treden vanaf 1 

mei 2020. 

 

12 ARCHIEF – PLAATSNAAMGEVING – NAAMWIJZIGING VAN EEN DEEL VAN ‘HOOGVELD’ TE VELDEGEM: 

VELTWEG – DEFINITIEVE BESLISSING 

De gemeenteraad beslist dat aan het deel van Hoogveld, inkomende via de Koningin Astridstraat, te 

Veldegem, volgende straatnaam definitief wordt toegekend: Veltweg. 

 

13 BIBLIOTHEEK – NIEUWE OPENINGSUREN/NIEUW DIENSTREGLEMENT – GOEDKEURING 

De gemeenteraad keurt het aangepast (nieuw) dienstreglement voor bibliotheek Zedelgem goed. 

 

14 MILIEU – AANPASSING HUUROVEREENKOMST NATUURPUNT - BESLISSING 

De gemeenteraad keurt de aanpassing van de beheerovereenkomsten met Natuurpunt, conform het besluit 

van de Vlaamse Regering d.d. 14 juli 2017 m.b.t. het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu, goed. 

 

15 MILIEU - AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT NESTGELEGENHEDEN VOOR ZWALUWEN 2020 – 

BESLISSING 

Het subsidiereglement betreffende nestgelegenheden voor zwaluwen goedgekeurd in de zitting van de 

gemeenteraad 29 september 2011 wordt opgeheven.  

Het subsidiereglement nestgelegenheden voor zwaluwen 2020 wordt goedgekeurd. 

 

16 OPENBARE WERKEN – FIETSPAD OOSTKAMPSEBAAN – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN GEMEENTE OOSTKAMP - BESLISSING 

De gemeenteraad beslist tot het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-

Vlaanderen en de gemeente Oostkamp voor de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Oostkampse baan. 

De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterende ambtenaar. 

 

17 OPENBARE WERKEN – LASTEN VERKAVELING HEIDELBERGSTRAAT OP NAAM VAN DE FAMILLIE 

COPPIETERS - BESLISSING 

Familie Coppieters, verkavelaar van de gronden aan de Heidelbergstraat  kadastraal bekend als volgt: 2e 

afdeling  Zedelgem- sectie C –nr. 315/g, deel van nr. 290/w  en als dossier OMV_ 2020007195 dient in te staan 

voor de kosten die het gevolg zijn van de aanpassingen van de weginfrastructuur, die hierna bepaald 

worden. 

De verkavelaar dient in te staan voor (niet limitatief opgesomd): het voorzien van wachtaansluitingen op de 

bestaande rioleringen voor gescheiden afvoer, het heraanleggen van de strook tussen de rand van de het 

fietspad en de eigendomsgrenzen. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden.  

De verkavelaars hebben de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door 

de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas inzake privéverkavelingen strikt na te leven. De 

verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren aan de netten 

beheerd door de distributienetbeheerders. 

De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren van het 

telecommunicatienet van BVBA Telenet (Teledistributie), aan het waternet door toedoen van De 

Watergroep en aan het telecommunicatienet van proximus nv en dienen hiertoe met deze maatschappijen 
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contact op te nemen voor de opmaak van de vereiste studie. De uitvoeringsdossiers dienen ter goedkeuring 

voorgelegd te worden. 

De uitgevoerde infrastructuurwerken en de gronden waarop ze gerealiseerd worden die nog niet tot het 

openbaar domein behoren, dienen na het uitvoeren van de werken, kosteloos aan de gemeente afgestaan 

te worden. De kosten verbonden aan de grondoverdracht vallen ten laste van de verkavelaar. 

Er mag niets verkocht worden, noch te koop gesteld worden van de verkaveling, noch zullen 

stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden, dan nadat de houder van de vergunning heeft 

voldaan aan de opgelegde voorwaarden. Het voldoen aan de opgelegde voorwaarden, dient geattesteerd 

te worden door het college van burgemeester en schepenen. 

 

18 RUIMTE - MASTERPLAN SNELLEGEMSESTRAAT - BESLISSING 

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraadszitting. 

  

19 MOBILITEIT – AANVULLEND BLIJVEND POLITIEREGLEMENT TOT HET INVOEREN VAN EEN ZONALE  

TONNAGEBEPERKING 7,5 TON UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER EN LANDBOUWVERKEER 

TUSSEN N33/N368, AARTRIJKSESTRAAT EN NOORDLAAN - BESLISSING 

Het verkeer van voertuigen van meer dan 7,5 ton zal verboden zijn binnen de Oostendesteenweg (N33), 

Zedelgemsesteenweg/Eernegemsestraat (N368), Aartrijksestraat en de Noordlaan, uitgezonderd plaatselijk 

verkeer op grondgebied van Zedelgem, Ichtegem en Torhout. 

De nodige verkeerstekens ZC21T en ZC21T/ met aanduiding 7,5 ton en met onderbord ‘uitgezonderd 

plaatselijk verkeer en landbouwverkeer’ zullen worden geplaatst ter verduidelijking van dit besluit met 

name op de volgende plaatsen: 

- aan het kruispunt Aartrijksestraat – Hoge Rokersstraat 

- aan het kruispunt Aartrijksestraat – De Maerestraat 

- aan het kruispunt Aartrijksestraat – Hoge Rokersstraat 

- aan het kruispunt Aartrijksestraat – Sint-Aarnoutstraat 

- aan het kruispunt Aartrijksestraat – Sportlaan 

- aan het kruispunt Aartrijksestraat – Minnezangerstraat 

- aan het kruispunt Eernegemsestraat – Steenstraat 

- aan het kruispunt Eernegemsestraat – Dorpwegel 

- aan het kruispunt Eernegemsestraat – Vlasbloemstraat 

- aan het kruispunt Eernegemsestraat – Kouter 

- aan het kruispunt Eernegemsestraat – Ichtegemsestraat 

- aan het kruispunt Eernegemsestraat – Zeeweg Noord 

- aan het kruispunt Eernegemsestraat – ‘t Veld 

De overtredingen op dit besluit worden gestraft met politiestraffen. 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

21 

 

GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere wijzigingen 

werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de 

vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de 

notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, 

worden de notulen in die zin aangepast. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als 

goedgekeurd beschouwd. 

 

  

 


