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1 Communicatie - Zedelgem magazine april 2023 - kennisneming 

 Het college neemt kennis van de inhoud van Zedelgem magazine april 2023. 

 

2 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 Bosdreef 4, 8210 

Zedelgem op 18/03/2023. 

 

3 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - Jeugdhuis ’t Kalf, 

Bosdreef 6, 8210 Zedelgem, voor de locatie Jeugdhuis ’t Kalf, Bosdreef 6, 8210 

Zedelgem op 8 april 2023 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie Bosdreef 6, 8210 

Zedelgem op 08/04/2023. 

 

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

Bosdreef 4, 8210 Zedelgem, voor de locatie Bosdreef 4, 8210 Zedelgem op 29 april 

2023 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie Bosdreef 4, 8210 

Zedelgem op 29/04/2023. 

 

5 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - Gemeentebestuur 

Zedelgem, P.A. Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem, voor de locatie Technische Dienst, 

Schatting 71, 8210 Zedelgem op 9 juni 2023 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie TD, Schatting 71, 

8210 Zedelgem op 09/06/2023. 

 

6 Evenementen – Organisatie van ledenweekend speelclub Chirojongens De Kobbe 

Veldegem in de Chirolokalen Veldegem – beslissing 

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

Chirolokalen van 13 mei 2023 tot 14 mei 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 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 7 maart 2023 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

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

goedkeuring kregen van hun ouders 

- 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. 

 

7 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Restauratie groene barakken in Vloethemveld - Goedkeuring verrekening 

1 - beslissing 

 Het college keurt verrekening 1 - meerwerken elektriciteit en bijkomende schouwkappen 

van opdracht 'Restauratie groene barakken in Vloethemveld' goed. 

 

8 Financiën - Aanstelling financieel expert voor financiële doorlichting TC Zedelgem - 

goedkeuring 

 Het college beslist een accountantskantoor aan te stellen voor de financiële doorlichting 

van TC Zedelgem.  

De kosten naar aanleiding van deze financiële doorlichting worden voor de helft ten laste 

genomen door de gemeente. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop digitale informatieborden - Goedkeuring verrekening - beslissing 

 Het college keurt de verrekening voor de opdracht "Aankoop digitale informatieborden" 

goed. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop hakselaar voor containerpark en groendienst - Goedkeuring 

voorlopige oplevering - beslissing 

 Het college keurt de voorlopige oplevering en de borgvrijgave voor de opdracht 

"Aankoop hakselaar voor containerpark en groendienst" goed. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop vrachtwagen voor openbare werken - Goedkeuring voorlopige 

oplevering - beslissing 

 Het college keurt de voorlopige oplevering en de borgvrijgave voor de opdracht 

"Aankoop vrachtwagen voor openbare werken" goed. 

 

12 Juridische zaken - Vraag eigenaars Hugo Verrieststraat 4 - bespreking  

 Het college bespreekt de vraag en beslist om niet op het aanbod in te gaan. 

 

13 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers 

die volledig is en voldoet aan de voorwaarden. 



 

 

14 Milieu - Ondernemersloket - Openbare werken - Verlenging contracten kermis 2023 - 

2028 voor standhouder - beslissing 

 Het college keurt de vernieuwing van de bestaande contracten van de Antoniuskermis 

van Aartrijke en de Carnavalkermis van Veldegem goed. 

 

15 Milieu - Ondernemersloket - Openbare werken - Verlenging contracten kermis 2023 - 

2028 voor standhouder - beslissing 

 Het college keurt de vernieuwing van de bestaande contracten van de Antoniuskermis en 

de Septemberkermis van Aartrijke goed. 

 

16 Milieu - Ondernemersloket - Openbare werken - Verlenging contracten kermis 2023 - 

2028 voor standhouder - beslissing 

 Het college keurt de vernieuwing van de bestaande contracten van de Antoniuskermis 

van Aartrijke en de Augustuskermis van Loppem goed. 

 

17 Milieu - Ondernemersloket - Openbare werken - Verlenging contracten kermis 2023 - 

2028 voor standhouder - beslissing 

 Het college keurt de vernieuwing van de bestaande contracten van de Antoniuskermis 

van Aartrijke goed. 

 

18 Milieu - Ondernemersloket - Openbare werken - Verlenging contracten kermis 2023 - 

2028 voor standhouder - beslissing 

 Het college keurt de vernieuwing van de bestaande contracten van de Antoniuskermis 

van Aartrijke, Carnavalkermis en Corneliuskermis van Veldegem goed. 

 

19 Milieu – Opmaak publieksbrochure Burgemeestersconvenant – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp van de publieksbrochure 

voor het burgemeestersconvenant goed. 

 

20 Mobiliteit – Bespreking mobiliteitsnota nieuwe site van de school – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de voorgestelde maatregelen. Het 

college van burgemeester en schepenen formuleert opmerkingen en / of gaat akkoord 

met de verschillende maatregelen. 

Het studiebureau Vectris werkt, op basis van de beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen, de MOBER verder af voor het dossier van de school. 

 

21 Mobiliteit – Laadpalen voor de gemeentelijke elektrische wagens - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

22 Mobiliteit – Voorstel van De Lijn voor een tijdelijke aanpassing van lijn 72 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de voorgestelde aanpassing en 

beslist om na te vragen aan De Lijn als Brugge de aanpassing op hun grondgebied wil 

laten ingaan vanaf 1 mei 2023 in plaats van 1 juli 2023. Indien dit niet mogelijk blijkt wordt 

het eerste voorstel aangenomen waarbij er voor een periode van twee maanden, ingaand 

vanaf 1 mei 2023, geen bediening meer zal zijn in de wijk Pierlapont. 

 

 



 

23 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Leveren en plaatsen van keerwanden - Goedkeuring voorlopige 

oplevering - beslissing 

 Het college keurt de voorlopige oplevering van de aanleg keerwanden bij de technische 

dienst goed. 

 

24 Openbare werken – Verkaveling in de Gravenweg en de Koning Albertstraat op naam 

van BVBA Blomme Construct - Definitieve oplevering - beslissing 

 Het college beslist tot definitieve oplevering van de verkaveling in de Gravenweg-Koning 

Albertstraat op naam van Bvba Blomme Construct. 

 

25 Personeel - Vacantverklaren van de functie van verantwoordelijke begraafplaatsen - 

beslissing 

 De functie van verantwoordelijke begraafplaatsen wordt vacant verklaard. 

 

26 Ruimte - Voortgangstoets 2022 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de definitieve indeling in categorie 2a van de 

voorgangstoets 2022 tot het behalen van het bindend sociaal objectief. 

 

27 Secretariaat - Verzekeringen – Minigraver XNX019 - Vernietiging polis – beslissing 

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

minigraver. 

 

28 Sport - TC Zedelgem - Projectvoorstel - Ondersteuning van de gemeente Zedelgem - 

beslissing 

 Het college is ontvankelijk voor de vraag van TC Zedelgem naar (financiële) 

ondersteuning voor de realisatie van tennis- en padelterreinen en bijhorende kantine en 

kleedkamers van TC Zedelgem op de site van de Groene Meersen zoals uitgewerkt in 

toegevoegd projectvoorstel en onder welomschreven voorwaarden. 

 

29 Vloethemveld – Goedkeuring 3 projectvoorstellen die bekostigd worden met de 

inkomsten van de verkoop van het boek ‘Vloethemveld, Verborgen Parel’ : 

ontwikkeling van een Groene Halte Vloethemveld, het voorzien van laptop in het 

onthaalgebouw Vloethemveld en het organiseren van een symposium over 

Vloethemveld 

 Het college beslist 3 projectvoorstellen goed te keuren die worden bekostigd met de 

inkomsten van de verkoop van het boek 'Vloethemveld, Verborgen Parel'; het laten 

ontwikkelen van een Groene Halte Vloethemveld, het voorzien van een laptop voor 

gebruik in het kamphuis en het organiseren van een symposium over Vloethemveld. 

 

30 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

31 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

32 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


