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1 Burgerzaken - Aanrekenen mondmaskers - bespreking 
 Het college van burgemeester en schepenen beslist meer te communiceren rond het 

dragen van mondmaskers in gemeentelijke openbare gebouwen.  Zonder mondmasker 
mogen de gemeentelijke gebouwen niet betreden worden. 
 

2 Communicatie - Procedure beachvlag en spandoek - kennisgeving 
 Het college neemt kennis van de procedure voor de beachvlag en het spandoek in de 

huisstijl van de gemeente Zedelgem. 
 

3 Evenementen – Organisatie van het evenement “Natuurloop Vloethemveld” op 2 
augustus 2020 door Dienstenaanhuis Lions Zedelgem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt niet in met de organisatie van het 
evenement “Natuurloop” op 2 augustus 2020 door Dienstenaanhuis Lions Zedelgem in 
Vloethemveld. Dit evenement wordt on hold gezet tot 31 augustus 2020 zoals het geval is 
voor alle grootschalige evenementen waarbij er menigtes aanwezig zijn en de social 
distancing niet of moeilijk kan gegarandeerd worden. 
 

4 Evenementen – Organisatie van het initiatief “BloomBoom Zomerbar” op 
vrijdagavond 17 en zaterdagavond 18 juli door Chiro Aartrijke – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het initiatief 
“BloomBoom Zomerbar” op vrijdagavond 17 en zaterdagavond 18 juli door Chiro 
Aartrijke mits de opgelegde voorwaarden worden nageleefd.  Dit evenement kan 
bovendien enkel doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden 
en de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd worden. Dit initiatief kan 
doorgaan mits de maatregelen omtrent het voorkomen van de verdere verspreiding van 
het coronavirus worden opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele nieuwe 
richtlijnen van de federale overheid of de gemeente. 
 

5 Evenementen – Organisatie van het initiatief “Zomerbar” op  31 juli, 1 en 2 augustus, 
7-8-9 augustus, 14-15-16 augustus 2020 door Chiro Zedelgem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het initiatief 
“Zomerbar” op 31 juli, 1 en 2 augustus, 7-8-9 augustus door Chiro Zedelgem. Dit 
evenement kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden en 
de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd worden. Dit initiatief kan doorgaan 
mits de maatregelen omtrent het voorkomen van de verdere verspreiding van het 
coronavirus worden opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele nieuwe richtlijnen 
van de federale overheid of de gemeente. 
 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 
het college van burgemeester en schepenen van 7 juli 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6. Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: dienstenaanhuis 
Lions Zedelgem, voor de aankondiging van de 2de editie van de natuurloop 
Vloethemveld op 2 augustus 2020 - beslissing 

 Het college zet dit dossier on hold. 
 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Aankoop vaste betaalterminals voor burgerzaken - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop vaste betaalterminals voor burgerzaken" 
te gunnen aan CCV Belgium nv. 
 

8 Juridische zaken - GDPR- Verwerkingsovereenkomst met de provincie West-
Vlaanderen voor de werking van de Woonwinkel - beslissing  

 Het college keurt de verwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor 
de werking van de Woonwinkel goed. 
 

9 Juridische zaken - Kosteloze afstand door WVI project Stadionlaan - Ten 
Boomgaerde - Ontwerpakte - beslissing  

 Het college keurt de ontwerpakte kosteloze afstand van infrastructuurwerken door de 
WVI in het dossier Stadionlaan conform de bouwvergunning d.d. 27 november 2006 goed. 
 

10 Juridische zaken - Opstart Project Straatambassadeurs -beslissing  
 Het college gaat akkoord met de opstart van het project Straatambassadeurs. 

 
11 Juridische zaken - Schadedossier d.d. 30 april 2019 Koning Albertstraat - Schrijven 

raadsman tegenpartij d.d. 26 juni 2020  - beslissing        
 Het college neemt kennis van het schrijven van de raadsman d.d. 26 juni 2020 van 

tegenpartij in een dossier betreffende een schadefeit van 30 april 2019 in de Koning 
Albertstraat.  Het college volgt het standpunt van haar verzekeraar Ethias. 
 

12 Milieu – Ondernemersloket – Aanvraag van een pop up bar tot het bekomen van een 
drankvergunning voor het schenken van gegiste en sterke dranken - beslissing  

 Het college beslist om een tijdelijke drankvergunning toe te kennen aan een pop up bar. 
 

13 Mobiliteit – afsluiten van de overweg Collevijnstraat / Binnenstraat voor 
gemotoriseerd verkeer  – principiële beslissing 

 Het dossier wordt volgens de geldende procedure verder onderzocht. 
 

14 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten - Aanleg fietspad Diksmuidse- en Brugse Heirweg - Goedkeuring 
verrekening 2 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de verrekening 2 in het project voor aanleg van een fietspad 
langs de Brugse en Diksmuidse Heirweg. 
 

15 Ruimte - Aanvragen voor een premie voor het beveiligen van de woning - beslissing 
 Het college gaat akkoord met de uitbetaling. 

 
16 Secretariaat - Poolstok cv - Algemene vergadering 04 september 2020 - Aanduiden 

vertegenwoordiger en goedkeuren agenda - beslissing 
 Het college keurt de agenda van de algemene vergadering van Poolstok cv goed. 

 
17 Sport - Corona - Noodfonds jeugd, sport en cultuur - pijler 3 - beslissing 
 Het college stemt in om voor het resterend bedrag van 138.532,92 EUR niet-rechtstreekse 

ondersteuning aan verenigingen te geven. In functie van het budget wordt gekeken om 
een multisport terrein op de Groene Meersen te realiseren, kopen we zit- en 



 

picknickbanken aan, kopen we een mobiele tribune aan en bekijken we de mogelijkheid 
om materiaal voor de uitleendienst aan te kopen. 
 

18 Vrije tijd - activiteiten vrijetijdsdiensten en dienstencentra - najaar 2020 - beslissing 
 Het college keurt de voorgestelde activiteitenkalender en bijhorende kosten- en 

inkomstenraming van de vrijetijdsdiensten en de dienstencentra voor de periode 
september t.e.m. december 2020 goed. 
 

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

 
 


