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1 Omgevingsvergunning bvba Vandendriessche Stefaan, Bezembindersstraat 41, 

8210 Zedelgem tot het bouwen van twee woningen op lot 7 en 8 gelegen 

Stroelputstraat 47 en 49, 8210 Zedelgem - Zedelgem 3de afdeling Veldegem - sectie 

G nrs. 0835h en 0835g - OMV_2018098920 – beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden verleend. 

 

2 Omgevingsvergunning de heer Durie Sam, Steenbeekstraat 101, Houthulst tot het 

verbouwen van een woning gelegen Rijselsestraat 92, 8210 Zedelgem - Zedelgem 

2de afdeling Loppem - sectie C nr. 0355t3 - OMV_2018131842 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

3 Omgevingsvergunning Vandendriessche Dirk, Jasmijnlaan 2, 8210 Zedelgem tot 

het bouwen van een carport gelegen Jasmijnlaan 2, 8210 Zedelgem - Zedelgem 

1ste afdeling Zedelgem - sectie B nr. 0527f2 - OMV_2018132008 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

4 Ruimte - voorstel tot splitsing - artikel 5.2.2. van de Vlaamse codex ruimtelijke 

ordening: notaris Chr. Mouriau de Meulenacker, Aartrijksestraat 28 te 8820 

Torhout, een woonhuis met grond gelegen in de Eernegemsestraat 112, Zedelgem – 

4de afdeling – sectie A deel van nrs. 1407m en 1404h - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

5 Ruimte - voorstel tot splitsing - artikel 5.2.2. van de Vlaamse codex ruimtelijke 

ordening: notarissen Fiews, Goethals en Lesage bvba, Leopold II-laan 132 te 8000 

Brugge, een garagecomplex gelegen in de Koning Albertstraat, Zedelgem – 3de 

afdeling – deel van sectie G nr. 605k - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

6 Ruimte - voorstel tot splitsing - artikel 5.2.2. van de Vlaamse codex ruimtelijke 

ordening: notarissen Lommée en Daems, Torhoutsesteenweg 80 te 8210 Zedelgem, 

een perceel weiland gelegen nabij de Klythoek, Zedelgem – 1ste afdeling –deel van 

sectie C nr. 617 - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

7 Ruimte - voorstel tot splitsing - artikel 5.2.2. van de Vlaamse codex ruimtelijke 

ordening: notarissen Wittesaele en Verhamme, Tramstraat 22 te 8700 Tielt, een 

perceel landbouwgrond gelegen op de hoek van de Loppemsestraat met de 

Abdijhoek, Zedelgem – 1ste afdeling – sectie B nr. 727c - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 22 januari 2019 – gedeelte omgeving – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

8 Ruimte – Tijdelijke parkeerplaatsen Schoolstraat te Aartrijke - bespreking 

 Het college heeft besloten om de site aan Schoolstraat 21 niet aan te wenden voor 

tijdelijke parkeerplaatsen. 

 

9 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


