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1 Burgerzaken - Aanvraag nieuwe concessies - beslissing 

 Het college beslist dat de aangevraagde grondvergunningen op de begraafplaatsen 

worden goedgekeurd. 

 

2 Burgerzaken - Bevolkingsevolutie, toestand 1 januari 2023 - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bevolkingsevolutie, 

toestand 1 januari 2023. 

 

3 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - Feestcomité Loppem, 

voor de locatie sportcentrum De Strooien Hane, A. van Caloenstraat 2, 8210 

Zedelgem op 11 maart 2023 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie sportcentrum De 

Strooien Hane op 11/03/2023. 

 

4 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van twee 

wielerwedstrijden te Veldegem op 9 april 2023 van 12u30 tot en met 19u00 - 

beslissing 

 Naar aanleiding van twee wielerwedstrijden in Veldegem beslist het college van 

burgemeester en schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer op 9 april 

2023. 

 

Parkeerverbod op 9 april 2023 vanaf 12u30 tot en met 19u00 in: 

- in de Rembertstraat vanaf kruispunt met de Koning Albertstraat tot aan kruispunt met 

de Boudewijn Hapkenstraat. 

- in de Boudewijn Hapkenstraat vanaf kruispunt met de Rembertstraat tot aan kruispunt 

met de Koning Albertstraat. 

- In de Koning Albertstraat vanaf kruispunt met de Boudewijn Hapkenstraat tot aan 

kruispunt met de Rembertstraat (met uitzondering van de bestaande parkeerstroken). 

 

Éénrichtingsverkeer op 9 april 2023 vanaf 13u30 tot en met 19u00 in: 

- in de Rembertstraat tussen de Boudewijn Hapkenstraat en de Koning Albertstraat, met 

gesloten richting vanaf de Koning Albertstraat 

- in de Koning Albertstraat tussen de Rembertstraat en de Boudewijn Hapkenstraat met 

gesloten richting vanaf de Boudewijn Hapkenstraat 

- in de Boudewijn Hapkenstraat tussen de Koning Albertstraat en de Remberstraat, met 

gesloten richting vanaf de Remberstraat. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 31 januari 2023 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Art on 

Wheels - beslissing 

 Naar aanleiding van een evenement in De Arend beslist het college van burgemeester en 

schepenen over maatregelen op het verkeer. 

Op 7 mei 2023 van 6u00 tot en met 19u00 geldt er een algemeen verkeer- en 

parkeerverbod in De Arend. 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van back to the 

roots by night op 14 oktober 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van een statische bijeenkomst van wagens beslist het college van 

burgemeester en schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

Op 14 oktober 2023 geldt een algemeen verkeer- en parkeerverbod in de Arend vanaf 

16u00 tot en met 23u00. 

 

7 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: feestcomité 

Loppem, voor de aankondiging van de ‘DO The DOZE’ fuif op 11 maart 2023 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

8 Evenementen – Subsidie voor de wielerwedstrijd “U17 en Dames Jeugd” op 9 april 

2023 door K. Wielerclub Velosport Veldegem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de subsidie voor de 

wielerwedstrijd U17 en Dames Jeugd op 9 april 2023 door K. Wielerclub Velosport 

Veldegem. De subsidie wordt uitbetaald na het plaatsvinden van het evenement voor 

zover voldaan werd aan alle voorwaarden volgens het subsidiereglement 

wielerwedstrijden van de gemeente Zedelgem. 

 

9 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

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

Aanslagjaar 2022 – Generatie 3 - 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 13 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal 

bedrag van 1.000 EUR. 

 

10 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

belasting bij het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing – 

Aanslagjaar 2022 – Generatie 2 - beslissing 

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

het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing, vast en verklaart het 

kohier, bestaande uit 1 artikel, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 5.000,00 EUR. 

 

11 Financiën – Staat van onwaarden ‘Belasting op de private verblijfsgelegenheden die 

niet tot hoofdverblijf dienen’ – Aanslagjaar 2022 – Generatie 1 - beslissing 

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

belasting op de private verblijfsgelegenheden die niet tot hoofdverblijf dienen – 

aanslagjaar 2022 – generatie 1 - vast voor een bedrag van 1.000,00 EUR. 

 

 



 

12 Financiën – Staat van onwaarden ‘Belasting op de private verblijfsgelegenheden die 

niet tot hoofdverblijf dienen’ – Aanslagjaar 2020 – Generatie 2 - beslissing 

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

belasting op de private verblijfsgelegenheden die niet tot hoofdverblijf dienen – 

aanslagjaar 2020 – generatie 2 - vast voor een bedrag van 1.000,00 EUR. 

 

13 Financiën – Staat van onwaarden ‘Belasting op de verspreiding van niet-

geadresseerd drukwerk met handelskarakter’ – Aanslagjaar 2019 – Generatie 1 - 

beslissing 

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

belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter – 

aanslagjaar 2019 – generatie 1 - vast voor een bedrag van 2027,67 EUR. 

 

14 Financiën – Staat van onwaarden ‘Gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde 

bouwgronden en kavels’ – Aanslagjaar 2021 – Generatie 1 - beslissing 

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

Gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden of kavels – aanslagjaar 

2021 - vast voor een bedrag van 375,00 EUR. 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Opmeten as-built van Sint-Andreaskerk via 3D scanning - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Opmeten as-built van Sint-Andreaskerk 

via 3D scanning" goed. 

 

16 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Projectondersteuning openbare werken - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Projectondersteuning openbare werken" 

goed. 

 

17 Financiën - Aankoopcentrale stad Brugge - Raamovereenkomst ICT infrastructuur - 

Goedkeuring aankoop laptops - beslissing 

 Het college keurt de aankoop van laptops via de "Raamovereenkomst ICT infrastructuur" 

van stad Brugge goed. 

 

18 Financiën - Product Belgium Cash 24/7 van Loomis - bespreking 

 Het college gaat niet verder in op het aanbod. 

 

19 Jeugd - Speelpleinwerking 2023 - goedkeuring 

 Het college neemt kennis van de evaluatie van de speelpleinwerking 2022. De organisatie 

van de speelpleinwerking 2023 tijdens de krokus-, paas- zomer en herfstvakantie en de 

SWAP zomer wordt goedgekeurd. Het college stemt in met de aanpassingen van de 

dienst. 

 

20 Juridische zaken - Kosteloze afstand deel Kasteeldreef met bomenrij - Ontwerpakte 

notaris - beslissing  

 Het college keurt de kosteloze afstand van een deel van de Kasteeldreef met bomenrij 

goed. 

 



 

21 Juridische zaken - Opstart onteigeningsprocedure voor realisatie parking Van Daele 

- Aanstellen raadsman - beslissing  

 Het college stelt een raadsman aan ter ondersteuning voor de opstart van de 

onteigeningsprocedure tot realisatie van de parking Van Daele. 

 

22 Juridische zaken - Project Straatambassadeurs - Verdere aanpak - beslissing  

 Het college beslist over de verdere aanpak van het project Straatambassadeurs. 

 

23 Milieu – Beheerovereenkomst De Pilse - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de beheerovereenkomst De Pilse goed. 

 

24 Milieu – Deelname Vlaams Kampioenschap tegelwippen 2023 – beslissing  

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

kampioenschap tegelwippen 2023. 

 

25 Milieu – Roofvogeldemonstraties voorjaar 2023 te Hoogveld – kennisname  

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de roofvogeldemonstratie 

in Domein Hoogveld. 

 

26 Mobiliteit - Evenementen - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

wielerwedstrijd te Zedelgem op 6 augustus 2023 - beslissing  

 Naar aanleiding van enkele wielerwedstrijden in Zedelgem beslist het college van 

burgemeester en schepenen over onderstaande maatregelen voor het verkeer 

 

Parkeerverbod 

Op 6 augustus 2023 vanaf 11u00 tot 18u30 zal het verboden zijn te parkeren: 

- in de St-Laurentiusstraat vanaf het kruispunt met de Snellegemsestraat tot aan het 

kruispunt met de Kronestraat-Faliestraat (met uitzondering van de parkeerstroken) 

- in de Faliestraat vanaf het kruispunt met de St-Laurentiusstraat tot aan het kruispunt 

met de Populierendreef 

- in de Populierendreef vanaf het kruispunt met de Faliestraat tot aan het kruispunt met 

de Diksmuidse Heirweg 

- in de Diksmuidse Heirweg, vanaf het kruispunt met de Populierendreef tot aan het 

kruispunt met de Snellegemsestraat 

- in de Snellegemsestraat vanaf het kruispunt met de Diksmuidse Heirweg tot aan het 

kruispunt met de Sint-Laurentiusstraat 

 

Éénrichtingsverkeer 

Op 6 augustus 2023 vanaf 12u00 tot 18u00 wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in 

volgende straten: 

- in de St-Laurentiusstraat tussen de Snellegemsestraat en de Kronestraat, met gesloten 

richting vanaf de Snellegemsestraat 

- in de Faliestraat tussen de St-Laurentiusstraat en de Populierendreef, met gesloten 

richting vanaf de Sint-Laurentiusstraat 

- in de Populierendreef tussen de Faliestraat en de Diksmuidse Heirweg, met gesloten 

richting vanaf de Faliestraat 

- in de Diksmuidse Heirweg tussen de Populierendreef en de Snellegemsestraat, met 

gesloten richting vanaf de Populierendreef 

- in de Snellegemsestraat tussen de Diksmuidse Heirweg en de Sint-Laurentiusstraat, met 

gesloten richting vanaf de Diksmuidse Heirweg 



 

 

27 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Wegnemen bovengronds laagspanningsnet en openbaar 

verlichtingsnet samen met aanleg van ondergronds laagspanningsnet en 

overkoppeling langsheen Torhoutsesteenweg - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de offerte van fluvius voor het weghalen en 

ondergronds brengen van de bovenleiding langs de Torhoutsesteenweg in kader van 

vernieuwing. 

 

28 Openbare Werken – Verkavelen in één perceel gelegen in de Faliestraat 11 en 

OMV_2021179727 – Afleveren verkoopbaarheidsattest – beslissing 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af voor de verkaveling aan de Faliestraat 

11. 

 

29 Secretariaat - Verzekeringen – Lichte vrachtwagen Peugeot  1NBA391 - Vernietiging 

polis – beslissing 

 Het college keurt het bijvoegsel goed voor de vernietiging van de polis voor de 

verzekering van de lichte vrachtwagen Peugeot met nummerplaat 1NBA391. 

 

30 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

31 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

32 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


