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1 Geven van advies aan departement Omgeving over de 

omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door Elia Asset, Keizerslaan 20, 1000 

Brussel tot het slopen van bestaand gebouw, bouwen cabine en exploiteren IIOA 

gelegen Torhoutsesteenweg, 8210 Zedelgem - afdeling Zedelgem 1 afd Zedelgem - 

sectie B nrs. 0906a, 0906b, 0909m, 0909l - OMV_2018046410 - Inrichtingsnummer: 

20180725-0018 

 Er werd een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor deze omgevingsvergunning.  

(OMV_2018046410) 

 

2 Omgevingsvergunning Boncor ’t Westhof, Groenestraat 175, 8210 Zedelgem  voor 

het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren van een 

IIOA, gelegen Groenestraat 175, 8210 Zedelgem, 1st afdeling Zedegem- sectie B- 

perceelnummers 572k2, 272l2, 272h2, 573g – OMV_2018104952-inrichtingsnummer  

20180904-0034 , opstarten administratieve lus, beslissing 

 Voor het aanvraagdossier Boncor ’t Westhof, Groenestraat 175, 8210 Zedelgem  wordt 

een administratieve lus opgestart.  

 

3 Omgevingsvergunning de heer Dewitte Michiel, Leenmolenstraat 82, 8750 Wingene 

tot het bouwen van een eengezinswoning met stallen en exploiteren IIOA, gelegen 

Litterveldstraat 8, 8211 Zedelgem - Zedelgem 4 afd Aartrijke - sectie B nrs. 0589k, 

0090g, 0089d, 0093f - OMV_2018112781 - Inrichtingsnummer: 20180918-0044 - 

beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV 2018112781) wordt afgeleverd onder voorwaarden 

 

4 Omgevingsvergunning, overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van 

een ingedeelde inrichting of activiteit aan Pierlapont Verhegge –Peere LV, voor een 

inrichting gelegen Zeedijkweg 23,8210 Zedelgem 

 De omgevingsvergunning op het adres Zeedijkweg 23, 8210 Zedelgem wordt 

overgedragen aan Pierapont Verhegge-Peere Lv. 

 

5 Omgevingsvergunning de heer Vanhollebeke Luc, Torhoutsesteenweg 136, 8210 

Zedelgem tot het regulariseren en uitbreiden van de bestaande parking en 

verharding gelegen Torhoutsesteenweg 136, 8210 Zedelgem - Zedelgem 1ste 

afdeling Zedelgem - sectie D nr. 0452r - OMV_2018107529 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV_2018107529) voor het regulariseren en uitbreiden van 

de bestaande parking en verharding gelegen Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem- sectie D 

nr. 0452r wordt onder voorwaarden afgegeven. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 12 februari 2019 – gedeelte omgeving – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Omgevingsvergunning mevrouw Van den Broeck Sophie Jeaninne, Bakkershoflaan 

23, 8210 Zedelgem tot het heraanleggen en uitbreiden van de bestaande oprit 

gelegen Bakkershoflaan 23, 8210 Zedelgem - Zedelgem 2de afdeling Loppem - 

sectie C nr. 0356w - OMV_2018143574 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV_2018143574) voor het heraanleggen en uitbreiden van 

de bestaande oprit gelegen Zedelgem 2de afdeling Loppem - sectie C nr. 0356w wordt 

afgegeven. 

 

7 Omgeving - Melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, 

de heer Dimitri Vandeweghe, Faliestraat 57, 8210 Zedelgem tot de exploitatie van 

een inrichting van klasse 3, gelegen te idem – aktename  - nr. OMV_2019014073 – 

inrichtingsnummer 20190202-0005 

 Er wordt akte genomen voor het exploiteren van een propaangastank. 

 

8 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

9 Bouwmeesterscan - Resultaten - Toelichting 

 Het college neemt kennis van de resultaten van de 

bouwmeesterscan. 

 

 


