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1 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Uitvoeren boomveiligheidsonderzoek en tomografie in Park van Loppem - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Uitvoeren boomveiligheidsonderzoek en 

tomografie in Park van Loppem" te gunnen aan Tree Technics Christiaens bvba. 

 

2 Juridische zaken - Ondererfpacht herlocalisatie politiekantoor - Wijziging van het 

inplanten van de nieuwbouw op het terrein POV - Aanstellen landmeter - beslissing 

 Het college stelt landmeter Rik Pollet aan om een nieuw opmetingsplan op te maken nu 

de nieuwbouw op een andere plaats op het terrein POV zal worden ingeplant. 

 

3 Milieu – Afkeuring Lokale Klimaatprojecten – kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de afkeuring van de 

aanvraag lokale klimaatprojecten 

 

4 Milieu – Ondernemersloket – Voorstel om cadeaubonnen te verloten onder de 

burgers om het invullen van de digitale bevraging te stimuleren – beslissing  

 Het college beslist om cadeaubonnen te verloten onder de burgers om het invullen van 

de digitale bevraging te stimuleren. 

 

5 Openbare werken - Raamovereenkomst structureel onderhoud asfaltwegen - 

Goedkeuring deelopdracht 6- beslissing 

 Het college beslist om de deelopdracht 6 Kronemolenstraat toe te wijzen aan nv Raf De 

Vriese binnen het raamcontract voor structureel onderhoud voor asfaltwegen 

 

6 Openbare werken – Verkaveling bosserijstraat 1 te Veldegem – definitieve 

oplevering en afleveren verkoopbaarheidsattest – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de oplevering van de verkaveling in de Bosserijstraat en 

levert het verkoopbaarheidsattest af 

 

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

beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 1 september 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Secretariaat - Verzekeringen – Zitmaaier Shibaura GKC549 - Vernietiging polis – 

beslissing 

 Het college beslist om het bijvoegsel nr. 005 aan de polis nr. 1/212/19272552/00 van 

Ethias voor de vernietiging van de verzekering van de zitmaaier Shibaura met 

nummerplaat GKC549 goed te keuren. 

 

9 Sport - Openingsuren zwembad vanaf september - goedkeuring 

 Het college stemt in om het zwembad vanaf in de maand september volgens de 

bestaande openingsuren te openen. In functie van de corona richtlijnen zijn er beperkte 

aanpassingen van de openingsuren. We blijven werken met een reservatiesysteem voor 

het publiek. 

Het college keurt het protocol voor het schoolzwemmen goed. Scholen houden zich aan 

de opgelegde maatregelen in functie van de veiligheid en gezondheid. Scholen kunnen 

komen zwemmen per klas / leerjaarbubbel met een maximum van 30 leerlingen 

tegelijkertijd. 

Privé verhuringen aan families worden tijdelijk opgeschort, zodat er meer ruimte is voor 

het publiekszwemmen. 

 

10 Vrije Tijd - Campagne Ik zomer West-Vlaams - Bespreking 

 Het college bespreekt de stand van zaken in kader van de campagne “Ik zomer West-

Vlaams” en de mogelijkheden het resterende bedrag van de reeds uitbetaalde subsidie 

als volgt te benutten: 

- de resterende Zedelgemse kadobonnen worden geïntegreerd binnen komende 

activiteiten die gepland zijn en kaderen binnen het project 'Ik zomer Westvlaams' 

- wat de activiteiten betreft: het College laat initiatieven toe die passen binnen de peilers 

natuur en groen, hart onder de riem voor lokale economie, erfgoed, leuke plekjes in 

Zedelgem om zich te ontspannen en het bereiken van kwestbare kinderen. De wijze van 

organisatie moet corona-proof zijn.  Er wordt een budget toegekend van maximum 500 

euro per vereniging 

 

11 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

12 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

13 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


