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1 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 

 Het college beslist dat vier burgers van ambtswege van het bevolkingsregister van de 

gemeente Zedelgem worden afgevoerd. 

 

2 COVID-19 - Beheersen lokale uitbraken - Keuze scenario lokale contactopsporing - 

beslissing 

 Het College kiest voor scenario 2 wat betekent dat de gemeente complementair werkt 

met de Vlaamse overheid voor de contactopsporing 

 

3 Evenementen -  Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

doortocht van de internationale rittenwedstrijd “Driedaagse Brugge - De Panne” op 

20 en 21 oktober 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van de driedaagse van Brugge - De Panne wordt er een parkeerverbod 

ingesteld in de Groenestraat vanaf huisnummer 1 tot en met 75 op 20 en 21 oktober 

tussen 11u00 en 12u30 

 

4 Evenementen – Organisatie van het evenement “Muziekfestival in Veldegem” op 24 

en 25 juli 2021 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om te starten met de verdere 

organisatie van het evenement “Muziekfestival in Veldegem” op 24 en 25 juli 2021. Dit 

onder volgende voorwaarden: er moet een overleg gepland worden met alle betrokken 

partijen (waaronder: bevoegde schepen, Natuurpunt, milieudienst, dienst mobiliteit, 

dienst evenementen en externe dienst noodplanning), er wordt infomoment voor 

bewoners georganiseerd samen met gemeente. De toelating van eigenaar van de grond 

wordt ingediend. Na de verdere uitwerking wordt het dossier opnieuw voorgelegd aan 

het schepencollege inclusief een aanvraag tot vergunning voor afwijking van de 

geluidsnormen tot maximaal 98 dbA. Pas na de finale goedkeuring kan het initiatief 

verder bekend gemaakt worden. In voorjaar 2021 moet een geactualiseerd noodplan 

worden voorgelegd (met in achtname van de actuele maatregelen ter preventie van het 

coronavirus). 

 

5 Facilitair beheer - Aankoopcentrale Vlaams EnergieBedrijf - Raamovereenkomst - 

Levering en plaatsing zonnepanelen in De Bosserij - Goedkeuring deelname - 

beslissing 

 Het College van Burgemeester en Schepenen keurt het ontwerp "Levering en plaatsing 

zonnepanelen in De Bosserij" goed 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 25 augustus 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Conditiemeting gebouwen volgens NEN 2767 en 

meerjarenonderhoudsplanning - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en 

uit te nodigen firma's - beslissing 

 Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lastvoorwaarden, gunningswijze 

en uit te nodigen firma's voor de overheidsopdracht "Conditiemeting gebouwen volgens 

NEN 2767 en meerjarenonderhoudsplanning" goed 

 

7 Financiën - Krediet met technisch-financiële projectbegeleiding – Verlenging 

kredietopening - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verlenging van de 

kredietopening voor een krediet met technisch-financiële projectbegeleiding voor de 

bouw van een politiekantoor bij Belfius Bank. Alle voorwaarden blijven ongewijzigd met 

uitzondering van het aantal basispunten op het ogenblik van consolidatie. Deze verhogen 

naar 95 basispunten. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Uitvoeren gladheidsbestrijding op gemeentelijke fietspaden - 

Winterperiodes 2020-2021 t.e.m. 2022-2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze - beslissing 

 Het bijzonder bestek met nr. FIN 2020-11 en de raming voor de opdracht “Uitvoeren 

gladheidsbestrijding op gemeentelijke fietspaden - Winterperiodes 2020-2021 t.e.m. 

2022-2023” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 

in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden 

voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 

raming bedraagt 20.661,16 EUR excl. btw of 25.000,00 EUR incl. 21 % btw. 

 

9 Juridische zaken - GDPR - Algemene verwerkersovereenkomst WVI en gemeenten - 

beslissing  

 Het college keurt in het kader van de GDPR reglementering,  de algemene 

verwerkersovereenkomst met de WVI goed. 

 

10 Juridische zaken - Braakliggend stuk grond Schoolstraat - Verkoop en aanleg pad - 

beslissing  

 Het college beslist dat op het braakliggend stuk grond in de Schoolstraat een zachte 

doorsteek zal worden gerealiseerd.  Indien de verkoop vroeger plaats vindt, moet de 

voorwaarde tot aanleg van de zachte doorsteek in de akte van aankoop opgenomen 

worden. 

 

11 Juridische zaken - Kosteloze verwerving grond van Vivendo voor aanleg zachte 

doorsteek in de Groene Meersen - Aanstellen landmeter - beslissing  

 Het college stelt landmeter Rik Pollet aan om een opmeting van het kosteloos te 

verwerven van grond van Vivendo voor de realsiatie van een zachte doorsteek aan de 

Groene Meersen. 

 

12 Juridische zaken - Schattingsverslagen Pastorie Loppem en Groenhove - 

kennisname  

 Het college neemt kennis van de schattingsverslagen van de panden Pastorie Loppem en 

Groenhove.Er dient gestart met de verkoop van de pastorie. 

 

13 Milieu -  Containerpark -implementatie afsprakensysteem - beslissing 



 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf 1 november 2020 de 

toegang tot het containerpark uitsluitend  op afspraak toe te laten.  Voor het maken van 

een afspraak voor het containerpark wordt het systeem mijn recylagepark-tool van 

INOVIM geïmplementeerd.  De gebruikerslicentie (4000 EUR) wordt aangekocht door 

IVBO, dit wordt verrekend op basis van het aantal deelnemende vennoten bij de 

eindafrekening. De gemeente betaalt de eenmalige kost voor installatie van 685 EUR en 

een maandelijkse huur van 50 EUR. In de opstartfase en minstens voor een periode van 2 

maanden, wordt er mankracht voorzien aan de ingang die voor het invoegen van de 

wagens in de rij nagaat of een afspraak werd gemaakt en die mensen helpt met het 

maken van een afspraak.Er wordt geen tweewekelijkse groenophaling huis-aan-huis 

voorzien in 2021, er wordt blijvend ingezet op de afhaling op afroep van snoeihout die 5 

maal per jaar doorgaat en op sensibilisatie voor het aankopen van containers door de 

inwoners zelf (abonnementsprijs op jaarbasis 83 EUR – zomerabonnement 71 EUR - 

aankoopprijs 240 l container 42 EUR,  abonnementsprijs op jaarbasis 109 EUR – 

zomerabonnement 93 EUR - aankoopprijs 360 l container 78 EUR – prijzen BTW excl.) Er 

wordt een communicatiestrategie en -plan uitgewerkt. 

 

14 Milieu - Deelname PDPO-projectvoorstel rond ‘Houtig erfgoed’ - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om deel te nemen 

aan het PDPO-project rond houtig erfgoed 

 

15 Milieu – Ondernemersloket – Aanvraag verlenging voor het uitbaten van een 

tijdelijke Pop up zomerbar in een  bestaande loods en tuin , Schatting 44, 8210 

Zedelgem- beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen verlengt de toelating voor het uitbaten van 

pop up bar madam tot 27 september 2020. 

 

16 Milieu - Roofvogeldemonstraties in september en oktober 2020 te Hoogveld– 

kennisname  

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aangevraagde 

roofvogeldemonstraties 

 

17 Openbare werken - aanpak zijstraten Minnezangerstraat - bespreking 

 Het college bespreekt de aanpak van de zijstraten van de Minnezangerstraat: de situatie 

wordt ter plaatse bekeken. 

 

18 Openbare werken – Verbindingspaden achter zijstraten Minnezangerstraat - 

beslissing 

 Het college beslist om de innames in de verbindingspaden minnezangersstraat vrij te 

maken voorgaand de heraanleg van de verbindingspaden 

 

19 Openbare werken – Afkoppeling RWA en DWA t’Groenhof – 

Uitvoeringsovereenkomsten afkoppeling private percelen - beslissing 

 Het college keurt de afkoppelingsovereenkomsten voor de riolerings en 

vernieuwingswerken in t'Groenhof goed 

 

20 Openbare werken – zijstraat Remi Claeysstraat – principebeslissing voor verkoop - 

beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

 



 

 

21 Personeel - Dringende maatregelen inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en 

andere voordelen inzake sociale zekerheid in het kader van de COVID-19 pandemie - 

kennisgave 

 Het college neemt kennis van de gelijkstelling van de periodes tijdelijke werkloosheid 

covid-19 voor wat betreft de aanvullende pensioentoezeggingen 2de pensioenpijler. 

 

22 Ruimte - Aanvragen voor een premie voor het beveiligen van de woning - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de premie. 

 

23 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Martinus - 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-Martinus Loppem van 03 augustus 2020. Er zijn 

geen opmerkingen. 

 

24 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Martinus – verkiezing samenstelling kerkraad - 

algemeen toezicht 

 In het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken neemt het college kennis van 

de verkiezing van de samenstelling van de kerkraad Sint-Martinus Loppem d.d. 03 

augustus 2020. 

 

25 Secretariaat - Opvolgingsrapport bezoek deputatie dd. 20 september 2019 - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van het opvolgingsrapport dd. 29 juli 2020 nav het bezoek van 

de deputatie op 20 september 2019. 

 

26 Welzijn – Annulatie Seniorenfeest 26 november 2020 – Beslissing  

 Het college beslist het seniorenfeest voorzien voor 26 november 2020 te annuleren, en dit 

in het licht van de verdere strijd tegen het Covid 19 - virus. Voor editie 2021 zal worden 

samengewerkt met hetzelfde artiestenbureau en zelfde voorgesteld programma. 

 

27 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

28 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

29 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

30 Evenementen – Organisatie van pop-up Zomerbar op zondag 30 augustus 2020 door 

Chiro Veldegem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het initiatief 

pop-up Zomerbar op zondag 30 augustus 2020 door Chiro Veldegem. 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. Er wordt geen muziek afgespeeld.  Deze aanvraag is 



 

laattijdig en wordt uitzonderlijk goedgekeurd. De aanvraag dient in de toekomst de 

aanvraagprocedure te respecteren. 

 


