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1 Burgerzaken - Aanvraag voortijdige stopzetting grafconcessie op de begraafplaats 

van Zedelgem Aartrijke - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voortijdige stopzetting van de grafconcessie op de 

begraafplaats van Aartrijke. 

Het grafmonument wordt eigendom van de gemeente die de bestemming ervan bepaalt. 

 

2 Burgerzaken - Aanvraag voortijdige stopzetting grafconcessie op de begraafplaats 

van Zedelgem Aartrijke - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voortijdige stopzetting van de grafconcessie op de 

begraafplaats van Aartrijke. 

Het grafmonument wordt eigendom van de gemeente die de bestemming ervan bepaalt. 

 

3 Burgerzaken - Aanvraag voortijdige stopzetting grafconcessie op de begraafplaats 

van Zedelgem Aartrijke - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag tot 

voortijdige beëindiging. 

De aanvraag wordt gedurende 6 maanden aan de ingang van de begraafplaats van 

Aartrijke en aan de betrokken grafconcessie aangeplakt. 

 

4 Burgerzaken - Aanvraag voortijdige stopzetting grafconcessie op de begraafplaats 

van Zedelgem Sint- Eligius - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voortijdige stopzetting van de grafconcessie op de 

begraafplaats van Zedelgem Sint- Eligius. 

Het grafmonument wordt eigendom van de gemeente die de bestemming ervan bepaalt. 

 

5 Burgerzaken - Deelname aan de Koesterweek 2022 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de 

Koesterweek 2022, van 11 december tot 17 december 2022 en dit door de koestervlag een 

week lang uit te hangen, affiches te verspreiden via de verschillende gemeentediensten 

en communicatie te voeren mbt dit initiatief via het maandelijks infoblad, de digitale 

infoborden, de website… Op die manier geeft de gemeente een krachtig signaal aan de 

inwoners dat ze een hart en aandacht heeft voor gezinnen die een kind moeten missen. 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 15 november 2022 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - Voor de locatie parking 

voor de sporthal Jonkhove, 8211 Zedelgem op 16 en 17 december 2022 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie parking voor de 

sporthal Jonkhove op 16 en 17/12/2022. 

 

7 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - vzw Ondernemend 

Veldegem, voor de locatie Veltershof, Koning Albertstraat 9-11, 8210 Zedelgem op 17 

december 2022 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie Veltershof op 

17/12/2022. 

 

8 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - vzw Batjes Zedelgem, 

voor de locatie parking / evenementenplein, P.A. Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem op 

17 december 2022 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie 

parking/evenementenplein, P.A. Vynckeplein 1 op 17/12/2022. 

 

9 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

winterbatjes op 17 december 2022 - beslissing 

 Naar aanleiding van de winterbatjes in Zedelgem beslist het college van burgemeester en 

schepenen over een verkeersverbod op het P.A. Vynckeplein vanaf het kruispunt met de 

Snellegemsestraat tot en met het P.A. Vynckeplein huisnummer 1B. Dit verbod zal gelden 

vanaf vrijdag 16 december 2022 om 8u00 tot en met maandag 19 december 2022 om 

15u00. 

 

10 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven - Aanslagjaar 2022 - Indeling 

bedrijven - Generatie 3 – 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 

2778 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 254.930,60 EUR. 

 

11 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

belasting op het weghalen van afvalstoffen – Aanslagjaar 2022 – Generatie 3 - 

beslissing 

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

het weghalen van afvalstoffen, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 1 artikel, 

uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 250,00 EUR. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - De Groene Meersen - Aankoop industriële vaatwasmachine - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Restauratie torenspits Sint-Martinuskerk Loppem - Aanstelling ontwerper 

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Restauratie torenspits Sint-Martinuskerk 

Loppem - Aanstelling ontwerper" goed. 

 



 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Sloop sociaal huis, aanpalende woning en hoekhuis met aanhorigheden - 

Aanstelling ontwerper - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Sloop sociaal huis, aanpalende woning en 

hoekhuis met aanhorigheden - Aanstelling ontwerper" goed. 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Afsluiten collectieve hospitalisatieverzekering ten 

voordele van personeel gemeente en OCMW - Dienstjaren 2023-2026 - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Raamovereenkomst - Afsluiten collectieve 

hospitalisatieverzekering ten voordele van personeel gemeente en OCMW - Dienstjaren 

2023-2026" goed. 

 

16 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevoorradingsinstallatie - 

beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor aanleg van eigen 

waterbevoorradingsinstallatie die volledig is en voldoet aan de voorwaarden. 

 

17 Openbare werken - Riolering Ossebilkstraat - Goedkeuring inrichtingsprincipes voor 

ontharding van de voetpaden bij de aanpak van de riolering door Riopact - beslissing 

 Het college beslist om de voetpaden aan weerszijden van de weg te behouden. 

 

18 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Opmaak van een start en projectnota voor dorp van Loppem en 

omgeving- Goedkeuring verrekening - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de verrekening van de studieopdracht. 

 

19 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Ossebilkstraat-Rozeboomstraat - Goedkeuring inrichtingsprincipes - 

beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de inrichtingsprincipes voor de verkeersvertragende 

ingrepen in de Rozeboomstraat en de Ossebilkstraat. 

 

20 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

21 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda  

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde punten op te nemen op de 

zitting van de gemeenteraad van 24 november 2022. 

 

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. 

 

 


