
 
 

 
Bekendmaking openbaar onderzoek gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening ‘Bedrijventerrein Sint-Elooi’ 
 
 
Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van het 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming” 
van 27 oktober 2017, en het daarbij horend plan-MER, in het bijzonder voor het deelgebied Sint-

Elooi, wenst het gemeentebestuur nadere stedenbouwkundige voorschriften vast te stellen ter 
bevordering van een kwalitatieve leef- en woonomgeving.  

 
In de zitting van de gemeenteraad van 28 juni 2018 werd het ontwerp van de gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening ‘Bedrijventerrein Sint-Elooi’ voorlopig vastgesteld.  
 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3.2.,§ 2 VCRO en artikel 4.2.11 DABM en het besluit van 
de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 houdende regeling van het openbaar onderzoek over 

stedenbouwkundige verordeningen en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2017 
betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s, ligt de voorlopig 

vastgestelde stedenbouwkundige verordening, het plan–MER horende bij het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming” van 27 
oktober 2017 en het ontheffingsverzoek inzake de miliieueffectrapportage  

 

van 16 augustus 2018 tot en met 14 oktober 2018 ter inzage aan het onthaal in het 

gemeentehuis, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem.  Dit tijdens de openingsuren (maandag 

van 13.30 tot 19 uur, dinsdag: 9u tot 12u, woensdag: 9 tot 13 uur, en donderdag en vrijdag: 9 tot 12 

uur). De beslissing kan ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website 

www.zedelgem.be/bekendmakingen.  
 

Indien u uitleg of extra info wenst, is het aangeraden een afspraak te maken via het onthaal 

(050/288.330) bij Lore Vincke, dienst Ruimte of Hilde Dobbelaere, dienst Milieu. 

 
Opmerkingen of bezwaren kunt u indienen tot uiterlijk 14 oktober 2018 via aangetekend schrijven, 
aan het college van burgemeester en schepenen, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem of 
kunt u komen afgeven tegen ontvangstbewijs.  

 

 

Eerste dag van aanplakking: 2 augustus 2018  
 
 

Sabine Vermeire  Annick Vermeulen 
algemeen directeur  burgemeester 

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 1 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 7311-6849-5963-5815 op www.verifieer.be.


		Annick Margriet Vermeulen
	2018-07-30T16:35:22+0200
	Gemeente Zedelgem
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Sabine Simonne Vermeire
	2018-07-30T16:38:40+0200
	Gemeente Zedelgem
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




