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1 Archief – Vaderlandslievende plechtigheden – Comité Zevenkerken – Toelage 2023 – 

beslissing 

 Een subsidie wordt toegekend aan het Comité Zevenkerken voor de organisatie van de 

herdenkingsplechtigheid op maandag 11 september 2023. 

 

2 Burgerzaken – Ambtshalve schrapping – beslissing 

 Het college beslist dat 3 burgers ambtshalve van het bevolkingsregister van de gemeente 

Zedelgem worden afgevoerd. 

 

3 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing 

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

wordt goedgekeurd. 

 

4 Communicatie - Personeelsfeest nieuw concept, datum 2023 en verdere data - 

beslissing 

 Het college gaat akkoord om het personeelsfeest 2023 te organiseren op vrijdagavond 9 

juni 2023. 

Het college gaat akkoord met het voorstel vernieuwd concept zoals de Werkgroep 

Personeelsfeest voorstelt waarbij met Foodtrucks via FreFrayo gewerkt wordt dit jaar en 

de muzikale opluistering gebeurt door de Partyband 4 Elements en Dj. binnen het 

vooropgestelde budget en dit op locatie technische dienst. 

Het college gaat akkoord om de periodieke datum voor het jaarlijks personeelsfeest vast 

te leggen op elke eerste vrijdag van de maand juni. Tenzij het Pinksterweekend in het 

betrokken jaar op het eerste weekend van de maand juni valt, dan gaat het feest door op 

de 2de vrijdagavond van juni. 

 

5 Evenementen – Organisatie van inleefweek Chirojongens De Kobbe Veldegem in de 

Chirolokalen Veldegem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om te overnachten in de 

Chirolokalen van 16 april 2023 tot 22 april 2023 met de Chirojongens De Kobbe Veldegem. 

De technische dienst plant voorafgaandelijk een nazicht van de 

brandveiligheidsinstrumenten. Dienst evenementen brengt de brandweer op de hoogte. 

De Chiro respecteert de volgende voorwaarden: 

- de voorwaarden van de gebruiksovereenkomst worden nageleefd 

- de Chiro staat er voor in dat alle minderjarige deelnemers aan de overnachting de 

goedkeuring kregen van hun ouders 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 21 februari 2023 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

- het noodplan en de lijst met namen van aanwezige deelnemers is aanwezig in de 

lokalen tijdens de inleefweek 

- er mag niet geslapen worden in de lokalen waar geen branddetectoren zijn aangebracht 

- er mogen geen open vuren binnen worden gemaakt (kaarsen, extra 

verwarmingstoestellen…) 

- in de lokalen mag niet gekookt worden. Koken dient buiten te gebeuren op zes meter 

van het gebouw 

- de brandlast moet beperkt worden (geen brandbare constructies plaatsen of 

versieringen aanbrengen 

- de aanwezigen gaan zorgzaam om met het elektriciteits- en gasverbruik. Bij het verlaten 

van de accommodatie worden de thermostraatkranen op vriesstand geplaatst en wordt 

de thermostaat correct ingesteld. 

 

6 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - Chiro Veldegem, 

Bosdreef 4, 8210 Zedelgem, voor de locatie Bosdreef 4, 8210 Zedelgem op 18 maart 

2023 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie Chiro Veldegem, 

Bosdreef 4 op 18/03/2023. 

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 

de 37° lenterit MTC Zedelgem VZW 26 maart 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van het 37e motor treffen beslist het college van burgemeester over 

onderstaande beperkingen op de parking van de Groene Meersen: 

 

Parkeerverbod op zondag 26 maart 2023 vanaf 07u00 tot en met 23u30 op de parking van 

de Groene Meersen met uitzondering van de eerste parkeerstrook links en de eerste 

parkeerstrook rechts. 

 

Op zondag 26 maart 2023 tussen 07u00 en 23u30 zal de parking van de Groene Meersen 

vanaf de tweede parkeerstrook voor alle verkeer verboden zijn met uitzondering voor 

motorrijders, voertuigen met toelating van de organisator en prioritaire voertuigen. 

 

8 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding het 

feestweekend van de Chiro in Veldegem 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van het feestweekend in Veldegem beslist het college van burgemeester 

en schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer 

 

Parkeerverbod 

over de ganse lengte van de Bosdreef van 28 april 2023 om 18u00 tot en met 30 april 2023 

om 03u30 

 

eenrichtingsverkeer vanaf 28 april 2023 om 19u00 tot en met 30 april 2023 om 04u30 in de 

bosdreef met gesloten rijrichting vanaf de Koningin Astridstraat 

 

9 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding Kinky fuif in 

Veldegem 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van de Kinky in Vegas fuif in Veldegem beslist het college van 

burgemeester en schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer. 

 

Parkeerverbod over de ganse lengte van de Bosdreef van 18 maart 2023 om 16u00 tot en 

met zondag 19 maart 2023 om 03u30 



 

éénrichtingsverkeer vanaf zaterdag 18 maart 2023 om 17u00 tot en met zondag 19 maart 

2023 om 04u30 in de Bosdreef met gesloten rijrichting vanaf de Koningin Astridstraat 

 

10 Financiën - Aankoopcentrale stad Brugge - Raamovereenkomst ICT infrastructuur - 

Abonnement cloud back-up voor Google Workspace - Goedkeuring - beslissing 

 Het college keurt de opdracht "Raamovereenkomst ICT infrastructuur - Abonnement 

cloud back-up voor Google Workspace" goed. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop CNG voor vrachtwagen via tankkaart - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Aankoop CNG voor vrachtwagen via 

tankkaart" goed. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Energetische dakrenovatie sporthal De Bosserij - Goedkeuring gunning - 

beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Energetische dakrenovatie sporthal De 

Bosserij" goed. 

 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Maaien bermen - Dienstjaar 2023 - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Raamovereenkomst - Maaien bermen - 

Dienstjaar 2023" goed. 

 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Restauratie Sint-Laurentiuskerk - Lot 1 - Verwarming - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht "Restauratie 

Sint-Laurentiuskerk - Lot 1 - Verwarming" goed. 

 

15 Financiën - Oprichten multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem - 

Goedkeuring verrekening nr. 3 - beslissing 

 Het college keurt de verrekening nr. 3 voor de opdracht "Oprichten multifunctioneel 

gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem" goed. 

 

16 Financiën - Overdracht kredieten vorig boekjaar voor investeringen en financiering - 

vaststelling 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst van over te dragen kredieten 

vorig boekjaar voor investeringen en financieringen vast. De digitale rapportering wordt 

bezorgd aan de Vlaamse Overheid. 

 

17 Juridische zaken - Kosteloze afstand in het openbaar domein ter hoogte van de 

Boswegel - Ontwerpakte - beslissing  

 Het college gaat akkoord met de kosteloze afstand naar het openbaar domein van een 

stuk wegenis ter hoogte van de Boswegel in Veldegem. 

 

18 Milieu – Aanpak bomen F.R Boschvogellaan – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpak i.v.m. de Boschvogellaan 

goed. 



 

 

19 Milieu – Roofvogeldemonstraties op 28 maart, 29 maart en 19 april 2023 in de 

Hopper Merkenveld – kennisname  

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de 

roofvogeldemonstraties die in domein de Hopper Merkenveld zal plaatsvinden op 28 

maart, 29 maart en 19 april 2023. 

 

20 Milieu - Ondernemersloket - Verlenen van een toelating tot fondsenwerving WWF en 

Rode Kruis Vlaanderen op grondgebied Zedelgem – 2023 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent de toelating aan Rode Kruis 

Vlaanderen en WWF om in 2023 fondsenwervingsactiviteiten te mogen doen op het 

grondgebied van Zedelgem. 

 

21 Mondiaal Beleid – Evenement erkende projecten mondiaal beleid - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de organisatie van een evenement op zondag 29 oktober 

2023 door 4 erkende projecten mondiaal beleid, en dit volgens het voorgesteld concept 

en met een financiële ondersteuning van maximaal 4.500EUR die door de gemeente op 

basis van facturen zal worden uitbetaald. 

 

22 Ondernemersloket – Bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten - Inventarisatie 2023 – kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de lijst van verwaarloosde 

en leegstaande bedrijfsgebouwen, met de opmerking dat voor de Kruishillestraat 9 er een 

verklaring van de burgemeester werd afgeleverd om de schrapping uit de inventaris aan 

te vragen. 

 

23 Personeel - Vacantverklaren van een halftijdse functie van bibliotheekmedewerker - 

beslissing 

 Het college beslist om een halftijdse functie van bibliotheekmedewerker (C1-C3) in 

contractueel verband open te verklaren en in te vullen via de bestaande werfreserve. 

 

24 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn d.d. 14 december 2022 - kennisname 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de zitting van de Raad van Bestuur dd. 14 

december 2022. 

 

25 Sport - Tennisproject De Groene Meersen - bespreking 

 Het college bespreekt het dossier. 

 

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. 

 

 


