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1 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing 

 Het college beslist dat de aangevraagde grondvergunningen op de begraafplaatsen 

worden goedgekeurd. 

 

2 Communicatie - Zedelgem Magazine juni 2021 - kennisneming 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoud van Zedelgem 

Magazine editie juni 2021. 

 

3 Cultuur – Cultuurseizoen 2021-2022 – beslissing  

 Het college gaat akkoord het cultuurseizoen 2021-2022 pas van start te laten gaan vanaf 1 

november 2021, en hierbij ook in te zetten op een meer directe en continue 

communicatie via de gemeentelijke communicatiekanalen. 

 

4 Financiën - De Watergroep - Aankoopcentrale - Raamovereenkomst - Nazicht, 

onderhoud en signalisatie brandkranen - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college stelt voor om de deelname aan de opdracht "De Watergroep - 

Aankoopcentrale - Raamovereenkomst - Nazicht, onderhoud en signalisatie 

brandkranen" met uitvoering door Westlandia vzw goed te keuren. 

 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Levering en plaatsing verkeersborden voor afbakening zones met 

tonnagebeperking - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Levering en plaatsing verkeersborden voor 

afbakening zones met tonnagebeperking" te gunnen aan Infrasigna bv. 

 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Restauratie graf- en gedenkstenen Sint-Martinuskerk en dorpsgezicht 

Loppem - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Restauratie graf- en gedenkstenen Sint-

Martinuskerk en dorpsgezicht Loppem" te gunnen aan Ruben Willaert nv. 

 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 11 mei 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen – 

Aanslagjaar 2020 – Generatie 2 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de 

gemeentebelasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen, 

vast en verklaart het kohier, bestaande uit 54 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal 

bedrag van 51.000,00 EUR. 

 

8 Jeugd/Welzijn – Sinterklaasfeest en Seniorenfeest 2021 – beslissing  

 Het college beslist het Seniorenfeest voorzien voor 25 november 2021 te annuleren 

zonder alternatieve organisatie alsook het Sinterklaasfeest voorzien voor 28 november 

2021 te annuleren, met een alternatief concept uit te werken, in overleg en samenwerking 

met de jeugdraad en – verenigingen. 

 

9 Juridische zaken - Verkoopdossiers Leenhof en grond Schoolstraat - Vraag van 

Immokantoor - beslissing  

 Het college gaat akkoord om de biedingsperiode voor de verkoop van het Leenhof en de 

grond in de Schoolstraat met een week te verlengen zodat deze niet afloopt in het 

weekend van ons Heer Hemelvaart. 

 

10 Milieu – Aanvraag subsidie voor 2021 door Natuurpunt Zedelgem - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidie-aanvraag van Natuurpunt 

Zedelgem goed. 

 

11 Milieu – Deelname provinciale windwerkgroep – Vertegenwoordigers gemeente – 

beslissing 

 Het college keurt goed dat de schepen van ruimtelijke ordening en milieu en de milieu- en 

omgevingsambtenaar de gemeente vertegenwoordigen in de provinciale windwerkgroep. 

 

12 Ondernemersloket – Week van de Markt 2021, standje voor vzw Oranje – beslissing 

 Het college beslist dat tijdens de week van de markt op donderdag 1 juli 2021, de vzw 

Oranje kaartjes en dergelijke mag verkopen voor het goede doel. 

 

13 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Studie voor aanleg van garagestraatje in de Ossebilkstraat - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden en de gunning van de studie voor de aanpak van de 

zijstraat van de Ossebilkstraat goed. 

 

14 Openbare werken – Toevoeging aan communicatieplan Groenestraat – beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op een extra communicatie in de Groenestraat naar de 

mailgroep van het project. 

 

15 Personeel - Vacant verklaren van een functie van medewerker schoonmaak - 

beslissing 

 Een functie van medewerker schoonmaak wordt vacant verklaard. 

 

 

 



 

16 Secretariaat – Cevi vzw - Statutaire Algemene Vergadering dd. 26 mei 2021 – 

Volmacht aan vertegenwoordiger stad Torhout - kennisgeving 

 Het college neemt kennis dat een volmacht werd gegeven aan de vertegenwoordiger van 

de stad Torhout voor de algemene vergadering van Cevi op 26 mei 2021. 

 

17 Secretariaat - De Lijn - Algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordiger en 

goedkeuren agenda - beslissing 

 Het college keurt de agenda van de algemene vergadering van De Lijn goed. 

 

18 Secretariaat - EthiasCo - Gewone algemene jaarvergadering - Agenda en aanduiding 

vertegenwoordiger - beslissing 

 Het college keurt de agenda van de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo 

goed. 

 

19 Secretariaat – Flandria gebouwen – bespreking 

 Het college bespreekt het punt en vraagt om dit nader uit te werken, binnen een piste die 

niet kadert binnen het aankopen dan wel binnen pistes om het cultureel erfgoed te 

bewaren en te ontsluiten. 

 

20 Toerisme – Gedeeltelijke sluiting doolhof Loppem mei/juni 2021 – kennisgeving  

 Het college neemt kennis dat het doolhof te Loppem tijdens de maanden mei en juni 

enkel nog wordt opengesteld voor publiek op 13 en 14 mei alsook het volledige 

Pinksterweekend gezien de kwalitatieve dienstverlening enkel op die dagen kan worden 

gegarandeerd. 

 

21 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

22 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

23 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

24 Ondernemersloket - Aanvraag tot het plaatsen van een tijdelijk terras in toepassing 

van de van kracht zijnde Corona maatregelen - beslissing 

 Er wordt toelating gegeven aan Cafe De Zevende Hemel, Koningin Astridstraat 23, 8210 

Veldegem tot het plaatsen van een tijdelijk terras volgens de algemene en specifieke 

voorwaarden. 

 

 


