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1 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing  

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

wordt goedgekeurd. 

 

2 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

nieuwjaarsreceptie op het dorpsplein in Loppem op 15 januari 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van een nieuwjaarsreceptie op het dorpsplein van Loppem beslist het 

college om een parkeerverbod te voorzien. 

Het parkeerverbod wordt voorzien over de helft van de parking (kant grenzend aan 

bibliotheek) op 15 januari 2023 van 9u00 tot en met 15u00. 

 

3 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

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

22 en 23 maart 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van de driedaags Brugge - De Panne beslist het college van burgemeester 

en schepenen over een parkeerverbod op 22 en 23 maart 2023 van 11u00 tot en met 

13u45 

- In de Sint-Laurentiusstraat 

- In de Kronestraat 

- In de Brugse Heirweg vanaf huisnummer 173 tot aan het kruispunt met de Engelstraat 

- In de Engelstraat 

 

4 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Feestcomité 

Loppem, voor de aankondiging van de nieuwjaarsreceptie op 15 januari 2023 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

5 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 

Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op 

een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen - 

Aanslagjaar 2022 - Generatie 3 - beslissing 

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

gemeentebelasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 

of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 7 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

245,00 EUR. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 20 december 2022 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

6 Financiën – Staat van onwaarden ‘Algemene gemeentebelasting op gezinnen en 

bedrijven’ – Aanslagjaar 2022 – generatie 3 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – aanslagjaar 2022 – generatie 3 - 

vast voor een bedrag van 21.450,00 EUR. 

 

7 Financiën - Tussenkomst in factuur opmaak Mober zone Loppemsestraat - beslissing 

 Het college beslist om een bedrag van 1.546,78 euro of 1/3 van de factuur voor de 

opmaak van een Mober ten laste te nemen. 

 

8 Financiën - Vlaamse Gemeenschap - Aankoopcentrale - Raamovereenkomst - 

Aanleveren drukwerk met bijhorend online bestelportaal (print.vlaanderen), 

voorzien van koppelingen - Zedelgem Magazine - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college keurt de deelname aan de raamovereenkomst "Aanleveren drukwerk met 

bijhorend online bestelportaal (print.vlaanderen), voorzien van koppelingen - Zedelgem 

Magazine" goed. 

 

9 Financiën - Oninbaarverklaring ontvangsten - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het oninbaar verklaren 

van het overzicht van openstaande vorderingen. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop elektrische heftruck - Goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma's - beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's voor 

de opdracht "Aankoop elektrische heftruck" goed. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Jonkhove - Verplicht 5-jaarlijks onderzoek elektrische 

laagspanningsinstallatie - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Jonkhove - Verplicht 5-jaarlijks onderzoek 

elektrische laagspanningsinstallatie" goed. 

 

12 Flankerend onderwijsbeleid - Vraag tot financiële ondersteuning - Project 

studiebegeleiding voor de leerlingen van Spes Nostra - beslissing 

 Het college keurt de financiële ondersteuning van 2.500,00 EUR in het kader van het 

flankerend onderwijsbeleid aan het project studiebegeleiding van Spes Nostra voor het 

schooljaar 2021-2022 goed. 

 

13 Jeugd – Werkingssubsidies jeugdverenigingen – Dienstjaar 2022 – goedkeuring 

 De lijst werkingssubsidies wordt goedgekeurd voor een totaal bedrag van 16.000 EUR. 

 

14 Kerkfabrieken - Sint-Andreas Aartrijke - Dienstjaar 2022 - Toekennen 

investeringstoelage - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring aan de toekenning van een investeringstoelage aan 

kerkfabriek Sint-Andreas Aartrijke. 

 

 

 



 

15 Milieu – Aanvragen subsidie kleine landschapselementen – beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen die volledig zijn en 

voldoen aan de voorwaarden. 

 

16 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de januarikermis te 

Aartrijke van 17 januari 2023 tot en met 30 januari 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van de januari kermis in Aartrijke beslist het college van burgemeester en 

schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

 

Parkeerverbod: 

Van dinsdag 17 januari 2023 om 16u00 tot en met maandag 30 januari 2023 om 12u00 zal 

het verboden zijn te parkeren op het marktplein, gelegen Brugsestraat naast de kerk, 

tussen de Brugsestraat en de H. Verrieststraat-L. Devischstraat 

 

Verbod voor alle verkeer: 

Van dinsdag 17 januari 2023 om 16u00 tot maandag 30 januari 2023 om 12u00 zal alle 

verkeer verboden zijn op het marktplein, gelegen Brugsestraat naast de kerk, tussen de 

Brugsestraat en de H. Verrieststraat-L. Devischstraat 

 

Het eenrichtingsverkeer in de L. Devischstraat wordt opgegeven van dinsdag 17 januari 

2023 om 16u00 tot maandag 30 januari 2023 om 12u00. 

 

Blauwe zone 

De parkeerplaatsen ter hoogte van de Brugsestraat 4-8 worden ingericht als blauwe zone 

van 17 januari 2023 tot en met 30 januari 2023. 

 

17 Ondernemersloket – Mobiliteit – Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor 

het schenken van gegiste en sterke dranken voor een reizende drankgelegenheid - 

beslissing   

 Het college van burgemeester en schepenen verleent een drankvergunning aan de 

aanvrager voor het verstrekken van gegiste en sterken dranken voor een reizende 

drankgelegenheid. 

 

18 Openbare werken – Aanvraag voor het bekomen van een éénmalige standplaats op 

de marktdag van Sint-Elooi op donderdagvoormiddag met een verkoopstandje voor 

het goede doel – beslissing 

 Het college beslist dat de éénmalig actie voor het goede doel op donderdagvoormiddag 

op de markt van Sint-Elooi kan plaatsvinden. 

 

19 Openbare werken – Verkaveling langs de Eernegemsestraat 116 - 130 

(OMV_2020075768) – Definitieve oplevering en gedeeltelijke vrijgave borg – 

beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de gedeeltelijke vrijgave van de borg van de verkaveling 

aan de Eernegemsestraat 116-130. 

 

20 Openbare werken - Verkaveling langs de Faliestraat 11 – OMV_2021179727 – 

Goedkeuring uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het uitvoeringsdossier en de waarde van de borg voor 

de verkaveling aan de Faliestraat 11. 

 



 

21 Personeel - Wijziging arbeidstijdregeling - beslissing 

 Het college stelt de nieuwe arbeidstijdregeling voor de buitendiensten vast. 

 

22 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Laurentius - 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-Laurentius van 21 november 2022. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

23 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Martinus - 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-Martinus van 07 december 2022. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

24 Sport - Activiteitenplanning Vrije Tijd Voorjaar 2023 - beslissing 

 Het college keurt de voorgestelde activteitenkalender en bijhorende kosten- en 

inkomstenraming van de vrijetijdsdiensten en de dienstencentra voor de periode januari 

t.e.m. juni 2023 goed. 

 

25 Toerisme - Evaluatie doolhofseizoen 2022 - kennisname en beslissing 

 Het college neemt kennis van de evaluatienota en gaat akkoord met de vaststellingen en 

conclusies die vorm zullen geven aan de verdere uitbating van het doolhof. 

Het college beslist om de openingsdagen en -uren te behouden zoals het schema van 

2022 met uitzondering van het najaar waarbij het doolhof tijdens de herfstvakantie enkel 

open is tijdens de Halloween 3-daagse. Na dit event gaat het doolhof reeds in 

‘winterslaap’ en dit tot begin april van het volgende jaar. 

Het college gaat akkoord om het tarief van 2022 te behouden en voor de nieuwe inwoners 

weer een gratis bon voor het doolhof te voorzien. 

Het college beslist om het onthaalgebouw en directe omgeving in 2023 verder te laten 

opknappen door onze eigen technische dienst. 

 

26 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

27 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

28 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


