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1 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 een grafconcessie op de begraafplaats van Veldegem. 
 

2 Communicatie - Maken van een Zedelgem bonnenkrant - beslissing 
 Het college beslist om samen te werken met Roularta Local Media voor het maken van 

een Zedelgem bonnenkrant en in te stappen op het bestaande concept bonnenkrant van 
dit medium. 
 

3 Cultuur - Mondiaal - Aanvraag noodhulp van WSM - beslissing 
 Het college gaat niet in op de vraag naar noodhulp van WSM, gezien de actie niet voldoet 

aan het reglement.  De organisatie wordt wel aangeraden om een aanvraag tot erkenning 
van hun project in te dienen. 
 

4 Cultuur - Subsidie werkjaar 2019 voor Het Daghet - beslissing 
 Het college beslist dat Het Daghet alsnog een werkingssubsidie voor werkjaar 2019 krijgt 

van 431,65 EUR, berekend volgens dezelfde coëfficiënt als de andere verenigingen. 
 

5 Cultuur – Zilleghemse ZichtenfietZroute: vraag ondersteuning gemeente - beslissing 
 Het college beslist niet in te gaan op de vraag van Sabine Goethals om het drukwerk voor 

de voorziene folder met fietsroute op kosten van de gemeente te nemen, maar het 
initiatief wel te ondersteunen door promotie via de gemeentelijke kanalen en  gadgets te 
voorzien voor de genoemde prijsuitreiking, ter waarde van in totaal 750 EUR. 
 

6 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – Chiro Zedelgem, p.a. 
Nel Slabbinck, Prof. Nelisstraat 3, 8211 Zedelgem, voor de locatie Chirolokalen 
Zedelgem dorp, Sint-Laurentiusstraat 10, 8210 Zedelgem op 31 juli, 1, 2, 7, 8 en 9 
augustus 2020 –  beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen verleent een afwijking voor geluid op 1 en 8 
augustus aan Chiro Zedelgem. 
 

7 Evenementen – Organisatie van het evenement Toverlicht van 21 oktober tot 16 
november 2020  door BVBA Xanto Services aan kasteel van Loppem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 
evenement Toverlicht van 21 oktober tot 16 november 2020 door BVBA Xanto Services 
aan het kasteel van Loppem. Dit initiatief 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 
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eventuele nieuwe richtlijnen van de federale overheid of de gemeente. De organisator 
moet de voorwaarden opvolgen om de rustplaatsen van vleermuizen niet te verstoren. 
 

8 Facilitair beheer - Regenwaterpompen kunstgrasvoetbalveld Groene Meersen - 
beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gunt de levering en plaatsing van extra 
regenwaterpompen ten behoeve van de besproeiing en waterhuishouding van en bij het 
nieuwe kunstgrasvoetbalveld op de Groene Meersen aan de firma BME. 
 

9 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 
Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op 
een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen - 
Aanslagjaar 2020 - Generatie 2 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de 
gemeentebelasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 
of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, vast en 
verklaart het kohier, bestaande uit 4 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 
140,00 EUR. 
 

10 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 
algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven - Aanslagjaar 2020 - Indeling 
gezinnen - Generatie 1 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de algemene 
gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 
9519 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 594.885,00 EUR. 
 

11 Juridische zaken - Fietspad Oostkampsebaan - Aanstellen landmeter voor verificatie 
van opmetingsplan - beslissing  

 Het college stelt landmeter Rik Pollet aan voor de verificatie van het opmetingsplan voor 
de realisatie van het fietspad in de Oostkampsebaan. 
 

12 Juridische zaken - Parochiaal centrum Loppem - Overeenkomst met Helpende Hand 
vzw - beslissing  

 Het college gaat principieel akkoord met de ontwerpovereenkomst voor de exploitatie 
van het parochiaal centrum door vzw de Helpende Hand en zal deze voorleggen aan de 
vzw de Helpende Hand en vervolgens aan de gemeenteraad. 
 

13 Milieu – Ondernemersloket – Aankoop van de digitale cadeaubon – beslissing  
 Het college beslist om het systeem van de digitale cadeaubon aan te kopen. 

 
14 Milieu – Ondernemersloket – Aanvraag om een tijdelijke Pop up zomerbar in te 

richten in de bestaande woning en tuin - beslissing  
 Het college beslist om een tijdelijke pop up zomerbar goed te keuren. 

 
15 Milieu - Subsidieaanvragen energiebesparing en hernieuwbare energie - 

herbeslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvragen 

energiebesparing en hernieuwbare energie goed na ontvangen van extra 
bewijsmateriaal. 
 

16 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten – Omgevingsaanleg wijk Halfuurdreef - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze - beslissing 

 Het college keurt de ontwerpplannen, de raming, de kostenverdeling en het bestek goed 
voor uitvoering van de omgevingswerken in de wijk: Halfuurdreef fase 2 te Veldegem. 



 

 
17 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Raamovereenkomst vernieuwing voetpaden gedurende 4 jaar - 
Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college beslist om het raamcontract voor vernieuwing van voetpaden gedurende 4 
jaar toe te kennen aan Adiel Maes nv. 
 

18 Openbare werken – Verslag van participatie voor project Groenestraat - 
kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag van de projectparticipatie van de Groenestraat. 
 

19 Personeel- Vacantverklaring van de functie van parkwachter en hoofdparkwachter 
bij aanwerving - beslissing 

 Het college beslist om de functie van parkwachter( D1-D3) en hoofdparkwachter (niveau 
C1-C3) in contractueel verband  open te verklaren en in te vullen via een 
aanwervingsprocedure. 
De geslaagde, maar niet aangeworven kandidaten worden opgenomen in de werfreserve 
geldig voor 3 jaar. 
 

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 de notulen goed van de vorige vergadering. 

 
23 Aanvraag tot het plaatsen van een tijdelijk terras in toepassing van de van kracht 

zijnde Corona maatregelen 
 Het college beslist om toelating te geven aan jeugdhuis ‘t Kalf, Bosdreef 6, 8210 Veldegem 

tot het plaatsen van een tijdelijk terras, mits het voldoen aan algemene en specifieke 
voorwaarden. 
 

24 Aanvraag tot het plaatsen van een tijdelijk terras in toepassing van de van kracht 
zijnde Corona maatregelen 

 Het college beslist om toelating te geven aan jeugdhuis Twen, Aartrijksestraat 9, 8211 
Aartrijke tot het plaatsen van een tijdelijk terras, mits het voldoen aan algemene en 
specifieke voorwaarden. 
 

25 Evenementen - Organisatie van het evenement “Statie Kermesse” op 2 augustus 
2020 en 4 oktober 2020 door Zilleghem Statie vzw  

 Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating voor de organisatie van 
het evenement “Statie Kermesse” op 2 augustus 2020 door Zilleghem Statie VZW. Dit 
evenement wordt on hold gezet conform de collegebeslissing dd 06.06.2020; de 
organisatie van grootschalige evenementen op het grondgebied worden tot en met 31 
augustus 2020 verboden, dit zijn evenementen waarop er menigtes aanwezig zijn en 
waarbij de social distancing maatregelen zeer moeilijk of niet gewaarborgd kunnen 
worden. 
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 
evenement “Statie Kermesse” op 4 oktober 2020 door Zilleghem Statie VZW en de 
doorlopende wandelzoektocht van 2 augustus tot 4 oktober 2020. Dit initiatief 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. 
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met uitbetaling van de subsidie van 
625 EUR zoals opgenomen in het relanceplan. 
 

 


