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1 Burgerzaken – Ambtshalve schrapping – beslissing 

 Het college beslist dat 7 burgers ambtshalve van het bevolkingsregister van de gemeente 

Zedelgem worden afgevoerd. 

 

2 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing 

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

wordt goedgekeurd. 

 

3 Burgerzaken - Toekomstvisie begraafplaatsploeg - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekomstvisie voor de 

begraafplaats ploeg, waarbij vanaf 1 januari 2024 de begraafplaats ploeg een aparte 

dienst wordt binnen de technische dienst, die rechtstreeks wordt aangestuurd door het 

diensthoofd van de technische dienst. Het aansturen van specifieke 

begrafenisopdrachten vanuit de dienst burgerzaken blijft behouden. 

Gezien de specifieke taakuitvoering en kennis mbt tot de materie lijkbezorging en 

begraafplaatsen wordt reeds in het voorjaar 2023 een vacature uitgeschreven voor 

vervanging van de verantwoordelijke van de begraafplaats ploeg. 

 

4 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

vinkenzettingen in 2023 in De Arend te Zedelgem - beslissing 

 Naar aanleiding van de vinkenzettingen in De Arend beslist het college van burgemeester 

en schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

 

Het is verboden te parkeren in de Arend (doodlopend deel van de straat) vanaf het 

kruispunt met de Arend (doorlopend deel van de straat) en dit aan de kant van de 

nummers 10, 11 en 12 op onderstaande data tussen 7u00 en 11u00. 

Op 30 april 2023, 7, 14, 21 en 28 mei, op 11 en 18 juni, op 2, 9, 16, 23 en 30 juli 2023. 

 

Alle verkeer is verboden in de Arend (doodlopend deel van de straat) vanaf het kruispunt 

met de Arend (doorlopend deel van de straat) op onderstaande data tussen 7u00 en 

11u00. 

Op 30 april 2023, 7, 14, 21 en 28 mei, op 11 en 18 juni, op 2, 9, 16, 23 en 30 juli 2023. 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 14 maart 2023 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

vinkenzettingen in 2023 te Veldegem - beslissing 

 Naar aanleiding van de vinkenzettingen in de Bosserijstraat beslist het college van 

burgemeester en schepenen over een parkeer- en verkeersverbod voor het verkeer op 16, 

23 en 30 april 2023, op 1, 7, 14, 18, 19, 21 en 28 mei, op 11, 18 en 25 juni, op 1, 2, 9, 16, 23 

en 30 juli en op 6 augustus 2023 in de Bosserijstraat vanaf huisnummer 45 tot aan de uitrit 

van de Bergenstraat 49. 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

vinkenzettingen in Vloethemveldzate 2023 te Zedelgem - beslissing 

 Naar aanleiding van de vinkenzettingen langs de Vloethemveldzate beslist het college 

van burgemeester en schepenen over het onderstaande: 

 

Op volgende dagen en uren zal het verkeer voor alle voertuigen verboden zijn op de 

spoorwegbedding Vloethemveldzate te Zedelgem: 

Op 6, 27 en 29 mei, op 3 en 17 juni, op 1, 8, 14 en 18 juli en op 5 en 6 augustus 2023 tussen 

8u00 en 10u30. 

Op 26 mei, op 2, 23 en 30 juni 2023 tussen 18u30 en 20u00 

 

7 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Cultureel 

Ambassadeur Aartrijke, voor de aankondiging van ‘feest op Aertrijcke Berg’ op 1 

april 2023 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

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

diensten - Renovatie laagspanningsinstallatie - De Bosserij - Goedkeuring 

verrekening 13 - Eindstaat - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring aan de verrekening 13, tevens eindstaat voor de opdracht 

"Renovatie laagspanningsinstallatie - De Bosserij". 

 

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

diensten - Renovatie laagspanningsinstallatie - De Groene Meersen - Goedkeuring 

verrekening 5 - Eindstaat - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring aan de verrekening 5, tevens eindstaat voor de opdracht 

"Renovatie laagspanningsinstallatie - De Groene Meersen". 

 

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

diensten - Renovatie laagspanningsinstallatie - De Strooien Hane - Goedkeuring 

verrekening 14 - Eindstaat - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring aan de verrekening 14, tevens eindstaat voor de opdracht 

"Renovatie laagspanningsinstallatie - De Strooien Hane". 

 

11 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

belasting op het weghalen van afvalstoffen – Aanslagjaar 2023 – Generatie 1 - 

beslissing 

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

het weghalen van afvalstoffen, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 1 artikel, 

uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 350,00 EUR. 

 



 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Onthaalgebouw Vloethemveld - Telebewakingsabonnement alarm 

monitoring - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Onthaalgebouw Vloethemveld - 

Telebewakingsabonnement alarm monitoring" goed. 

 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - SV Loppem - Telebewakingsabonnement alarm monitoring - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "SV Loppem - Telebewakingsabonnement 

alarm monitoring" goed. 

 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Tijdsregistratie loopwedstrijden - Periode 2023-

2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Raamovereenkomst - Tijdsregistratie 

loopwedstrijden - Periode 2023-2026" goed. 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Reconversie loods technische dienst - Verbouwen kantoorruimtes - Lot 

buitenschrijnwerk - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

"Reconversie loods technische dienst - Verbouwen kantoorruimtes - Lot 

buitenschrijnwerk" goed. 

 

16 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Reconversie loods technische dienst - Verbouwen kantoorruimtes - Lot 

daktimmerwerken en gevelbekledingen - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze - beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

"Reconversie loods technische dienst - Verbouwen kantoorruimtes - Lot 

daktimmerwerken en gevelbekledingen" goed. 

 

17 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Reconversie loods technische dienst - Verbouwen kantoorruimtes - Lot 

dakwerken - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden en de gunningwijze voor de opdracht "Reconversie 

loods technische dienst - Verbouwen kantoorruimtes - Lot dakwerken" goed. 

 

18 Juridische zaken - Verzoekschrift d.d. 14 februari 2023 betreffende beroep tegen 

aanrekening van belasting verdeling reclamedrukwerk - Aanstellen raadsman - 

beslissing  

 Het college stelt een raadsman aan om de belangen van de gemeente te behartigen in de 

procedure betreffende beroep tegen aanrekening van belasting verdeling 

reclamedrukwerk. 

 

19 Juridische zaken - Vraag om gemeentelijke eigendommen te filmen en eventueel 

gebruik te maken van een drone - beslissing  

 Het college geeft toestemming om een aantal gemeentelijke eigendommen te laten 

filmen voor een privé initiatief. Om de drone te gebruiken moet de wetgeving en het 

algemeen politiereglement worden toegepast. 



 

 

20 Milieu - Ondernemersloket – Aanvraag standplaats Lambada op batjesmarkt 

Zedelgem en Loppem kermis 2023 - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

21 Milieu – Proefproject groenzones De Pleyne - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een proefproject op te starten in 

de wijk De Pleyne waarbij de inwoners de keuze krijgen om de groenzone voor hun 

woning zelf aan te leggen 

 

22 Mobiliteit – Laadpalen voor de gemeentelijke elektrische wagens - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

23 Multifunctioneel centrum Sint-Maarten - Voorbereiding ingebruikname - Aanpak - 

bespreking 

 Het college bespreekt de aanpak van de voorbereiding van de ingebruikname van het 

multifunctioneel centrum Sint-Maarten zoals weergegeven in de toegevoegde presentatie 

en het verslag van de vergadering op 10 maart 2023. 

 

24 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Aanleg fietsvoorzieningen langs de Loppemsestraat te Oostkamp en de 

Oostkampse Baan te Zedelgem - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de gunning van Willemen Infra NV voor de aanleg van de 

fietsvoorziening langs de Loppemsestraat-Oostkampse Baan te Zedelgem-Oostkamp 

conform het gunningsverslag opgesteld door Provincie West-Vlaanderen. 

 

25 Personeel - Vacantverklaren van de functie van deskundige Ginter - beslissing 

 De functie van deskundige Ginter wordt vacant verklaard en zal ingevuld worden via een 

aanwervingsprocedure. 

 

26 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Andreas - 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-Andreas Aartrijke van 21 februari 2023. Er zijn 

geen opmerkingen. 

 

27 Secretariaat - Preventie – Overzicht arbeidsongevallen jaar 2022 – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de arbeidsongevallen, arbeidsongevallen op de weg naar 

en van het werk en de EHBO-verzorgingen of bijna-arbeidsongevallen die zich voordeden 

tijdens het jaar 2022. 

 

28 Senioren - Werkingssubsidies werkjaar 2022 - beslissing 

 Het college keurt de berekening en uitbetaling van de werkingssubsidies voor het 

werkjaar 2022 voor de seniorenverenigingen goed en gaat akkoord met de aanpassing in 

de bijlage van het reglement werkingssubsidies seniorenverenigingen van 1 januari 2021. 

 

29 Sociale zaken – ESF Capacity Building – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft het mandaat aan het beheerscomité 

van Werkkracht10 om te beslissen over de doelgroep/problematiek waarop zal worden 

ingezet, alsook de partners die samen met VDAB en de lokale besturen het partnerschap 

zullen vormen. 



 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de subsidies die voor elk 

lokaal bestuur apart zijn berekend zullen worden ingezet voor de regionale 

samenwerking binnen referentieregio Brugge. 

 

30 Technische Dienst - Ondersteuning door Sesam voor ledigen openbare vuilnisbakjes 

voor de periode 01 april 2023 tot einde oktober 2023 - beslissing 

 Het college geeft toelating om in de periode van 1 april 2023 tem eind oktober 2023 het 

ledigen van straatvuilnisbakjes te laten uitvoeren door SeSam. 

 

31 Technische Dienst - Ondersteuning Sesam groenonderhoud periode 1 april tem eind 

oktober 2023 - beslissing 

 Het college geeft toelating om in de periode van 1 april tem eind oktober 2023 het 

groenonderhoud van het Lijsternestje, Kaboutertje, BKO Aartrijke, BKO De Leeuw, 

Pasterelle en serviceflats en het BKO Loppem te laten uitvoeren door SeSam. 

 

32 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

33 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde punten op te nemen op de 

zitting van de gemeenteraad van 23 maart 2023. 

 

34 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

35 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


