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1 Algemeen bestuur en financiën – Ontwerp meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 - 

beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp meerjarenplanaanpassing 

3 2020-2025 goed en laat dit 14 dagen voor de gemeenteraad per mail bezorgen aan de 

raadsleden. 

 

2 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing  

 Het college beslist dat de lijst met de aangevraagde concessies op de begraafplaatsen 

wordt goedgekeurd. 

 

3 Cultuur – Projectsubsidie 2022 Het Beleefde Genot - Poëziepad – beslissing 

 Het college gaat akkoord met het advies en berekening van de projectsubsidie voor het 

project “Poëziepad” van Het Beleefde Genot en keurt de toekenning van een 

projectsubsidie van 520 EUR goed. 

 

4 Evenementen – Aanvraag goed doel voor het evenement “Warmste week” op 17 en 

18 december 2022 door Heart for people – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen erkent het evenement “Warmste week” op 17-

18 december 2022 door Heart for people niet binnen het gemeentelijk reglement 

ondersteuning voor goede doelen van 1 juli 2022. De organisator kan geen gratis gebruik 

van materiaal van de uitleendienst en van de gemeentelijke accommodaties voor de 

organisatie van het evenement, de tarieven van de respectievelijke reglementen zijn van 

toepassing. 

 

5 Evenementen – Inzet theatertechnicus bij activiteiten georganiseerd door 

verenigingen, organisaties of scholen in gemeentelijke accommodaties – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen voorziet technische ondersteuning voor 

activiteiten van erkende verenigingen, organisaties gelijkgesteld aan erkende 

verenigingen en Zedelgemse scholen in alle gemeentelijke zalen. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de technische 

ondersteuning voor activiteiten van Zedelgemse verenigingen, organisaties en scholen 

als volgt te regelen: 

- de technieker van de gemeente wordt ingezet in zaal Wilgenmeers wanneer enkel het 

aanwezige technische materiaal wordt gebruikt; 

- de raamcontractant wordt ingezet bij activiteiten in zaal Wilgenmeers wanneer meer 

dan de aanwezige technieken gevraagd worden; 

- de raamcontractant wordt steeds ingezet bij activiteiten in andere gemeentelijke zalen. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 22 november 2022 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

6 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - De Warmste Week – 

Heart For People, voor de locatie manège Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 

26, 8210 Zedelgem op 17 december 2022 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie manège Kasteel 

van Loppem, op 17/12/2022. 

 

7 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de verspreiding van niet-

geadresseerd drukwerk met handelskarakter - Aanslagjaar 2021 – Bezwaarschrift – 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk maar 

ongegrond is. 

 

8 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de verspreiding van niet-

geadresseerd drukwerk met handelskarakter - Aanslagjaar 2021 – Bezwaarschrift – 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk maar 

ongegrond is. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - De Groene Meersen - Aankoop industriële vaatwasmachine - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "De Groene Meersen - Aankoop industriële 

vaatwasmachine" goed. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - De Strooien Hane - Jaarlijks onderhoud elektronisch scorebord - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "De Strooien Hane - Jaarlijks onderhoud 

elektronisch scorebord" goed. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Onderhoud openbare fruitbomen - Dienstjaren 2023-2025 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Onderhoud openbare fruitbomen - 

Dienstjaren 2023-2025" goed. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking - 

Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Raamovereenkomst - 

Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking" goed. 

 

13 Financiën - Verdeling projectkost Sint-Maarten - bespreekpunt 

 Het college bespreekt de verdeling van de projectkost Sint-Maarten. 

 

14 Juridische zaken - Concessieovereenkomst Groene Meersen - Openingsuren - 

beslissing  

 Het college neemt kennis van de moeilijkheden waarmee het cafetaria Groene Meersen te 

maken heeft gezien de stijgende energieprijzen en gaat akkoord met een beperkte 

aanpassing van de openingsuren. 



 

 

15 Juridische zaken - Dossier Bijenkorf - Bericht raadsman - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de stand van zaken in dit dossier en het antwoord van de 

raadsman aan tegenpartij. 

 

16 Juridische zaken - Project Loppem Zuid - Aangepast opmetingsplan en 

schattingsverslagen groenzone - kennisname 

 Het college neemt kennis van het aangepast opmetingsplan en schattingsverslagen van 

de medepartij in de PPS. 

 

17 Juridische zaken - Verlenging licentie Hoplr - Digitaal buurtnetwerkplatform - 

beslissing  

 Het college beslist om de licentie van het digitaal buurtnetwerkplatform Hoplr te 

verlengen. 

 

18 Juridische zaken - Vrije blauwe zone Loppemsestraat - Wijze van invulling en aanpak 

- beslissing  

 Het college bespreekt de wijze van aanpak van de invulling voor de vrije blauwe zone in 

de Loppemsestraat met verschillende partners en legt de krijtlijnen vast: voorzien van 

een erfpachtovereenkomst en toepassen van een canon in verhouding met de waarde 

van de grond volgens schattingsverslag. 

 

19 Milieu – Aanstelling toezichthouder voor de politiezone Het Houtsche – Beslissing 

van de politieraad d.d. 26 oktober 2022 - kennisname  

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

toezichthouder in de politiezone Het Houtsche. 

 

20 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de wandeltocht ‘tocht 

door het donker’ op 10 december 2022 - beslissing 

 Naar aanleiding van de tocht door het donker rond Zedelgem dorp wordt er gevraagd 

voor een snelheidsbeperking op een deel van de Loppemsestraat. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over een snelheidsverlaging. Op 10 

december 2022 van 16u00 tot en met 22u00 zal er in de Loppemsestraat een aangepaste 

snelheid van 30 km/u gelden tussen Loppemsestraat 16 en de Loppemsestraat 26. 

 

21 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de boeie kerstmarkt aan 

de sporthal van Jonkhove op 16 en 17 december 2022 - beslissing 

 Naar aanleiding van een kerstmarkt op de parking van de sporthal Jonkhove beslist het 

college van burgemeester en schepenen over een parkeerverbod op de parking van de 

sporthal Jonkhove vanaf 14 december 2022 om 8u00 tot en met 18 december 2022 om 

18u00. 

 

22 Openbare Werken – Schrijven van aannemer van de werken voor de Groenestraat 

Olivier Construct nv en het antwoord van Aquafin nv - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het schrijven van Olivier Construct nv en Aquafin nv over de 

prijsstijgingen. 

 

23 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Eligius - Algemeen toezicht - kennisname 

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Eligius van 11 juni 2022. Er zijn geen 

opmerkingen. 



 

 

24 Sport - Opstart opdracht concessie Strooien Hane - goedkeuring 

 Het college zet de huidige werkwijze voor de uitbating van de cafetaria verder: er wordt 

blijvend gewerkt met een concessionaris. In de concessieovereenkomst worden 

duidelijke afspraken gemaakt rond het onderhoud van het sportcentrum en de uitbating 

van de cafetaria. Het college bespreekt de mogelijkheden voor het onderhoud in de 

sportcentra. 

De opdracht ‘Concessie uitbating cafetaria De Strooien Hane in Loppem’ wordt opgestart. 

Hiervoor wordt een jury samengesteld bestaande uit een selectiedeskundige en 

betrokken diensthoofden. 

 

25 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

26 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

27 Goedkeuring notulen van de vorige vergaderingen 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergaderingen goed. 

 

 


