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1 Omgevingsvergunning bvba B.C. Construct, Roeselaarseweg 12, 8820 Torhout tot 

het bouwen van 2 halfopen wooneenheden gelegen Noordstraat 66, 8211 

Zedelgem - Zedelgem 4de afdeling Aartrijke - sectie A nrs. 0642n, 0642m en 0642k - 

OMV_2018136845 - beslissing 

 Het college besluit dat de omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

2 Omgevingsvergunning C.V.B.A. Eandis System Operator, Brusselsesteenweg 199, 

9090 Melle tot het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen 

hoogspanningscabine en exploiteren IIOA, gelegen Torhoutsesteenweg, 8210 

Zedelgem - Zedelgem 1 afd Zedelgem - sectie B nr. 0904l - OMV_2018127959 - 

Inrichtingsnummer: 20181022-0004 - beslissing 

 Er werd een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor deze omgevingsvergunning 

(OMV_2018127959). 

 

3 Omgevingsvergunning de heer Lootens Timothy, Autobaan 5 bus 0102, 8210 

Zedelgem tot het bijstellen van een verkaveling - wijzigen lotgrens gelegen 

Parklaan 5, 8210 Zedelgem - Zedelgem 2de afdeling Loppem - sectie C nr. 0357y - 

OMV_2018128385 - beslissing 

 Het college besluit dat de omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

4 Geven van advies aan departement Omgeving over de 

omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door BVBA Vanhove Cleaning, De Arend 

16, 8210 Zedelgem tot het bouwen van een loods en exploiteren IIOA gelegen De 

Arend 16 en 17, 8210 Zedelgem - afdeling Zedelgem 1 afd Zedelgem - sectie F nrs. 

1516m, 1516n, 1516w - OMV_2018088855 - Inrichtingsnummer: 20180716-0061 

 Er werd een gunstig advies gegeven voor deze omgevingsvergunning 

(OMV_2018088855). 

 

5 Ruimte – Masterplan WUG Osseblik - beslissing 

 Het college beslist over de toegang tot het project. 

 

6 Ruimte – Naleven van de bekrachtigde archeologienota in het kader van een 

afgeleverde omgevingsvergunning OMV_2018067881 – beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze beslissing. 

 

7 Ruimte - Project St- Laurentiusstraat en aansluitend woonuitbreidingsgebied - 

standpuntbepaling 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 26 februari 2019 – gedeelte omgeving – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

8 Ruimte – Toegelaten woonvormen in de wijken rond Costersveld/Kasteeldreef – 

principiële beslissing 

 Het college gaat principieel akkoord met de toegelaten woonvorm in deze omgeving, 

namelijk ééngezinswoningen met een eventuele nevenbestemming zoals vrije 

beroepen.Er gebeurt verder onderzoek naar toegelaten minimumoppervlaktes van de 

percelen en het behoud van de bomen. 

 

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

ordening: notaris Blontrock en Vermeersch bvba, Sint-Pieterskaai 72/0002 te 8000 

Brugge, perceel grond en woning gelegen in de Zeedijkweg 11, Zedelgem – 2de 

afdeling – sectie C nr. 308h en deel van nr. 308k - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

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

ordening: notaris Blontrock en Vermeersch bvba, Sint-Pieterskaai 72/0002 te 8000 

Brugge, perceel grond gelegen in de Zeedijkweg, Zedelgem – 2de afdeling –deel van 

sectie C nr. 270c - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

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

ordening: notarissen De Vlieger en Steyaert bvba, Engelstraat 127 te 8480 

Ichtegem, een perceel landbouwgrond gelegen in de Poorterijstraat, Zedelgem – 

4de afdeling –sectie C deel van nr. 1011C - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

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

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

percelen weiland gelegen tussen de Zeedijkweg en de Rijselsestraat, Zedelgem – 

2de afdeling –sectie D nrs. 461b, 461c, 462a2, 462b2, 462m2, 626r2, 462z en 483s en 

een hoeve gelegen in de Rijselsestraat 152, Zedelgem – 2de afdeling –sectie D nr. 

462t2 - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

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

ordening: notarissen Waûters en Parmentier, Bossuytlaan 22 te 8310 Brugge, een 

perceel grond met gebouw gelegen in Zangersbos, Zedelgem – 4de afdeling –sectie 

B nr. 970f - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

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

ordening: West Notarissen, Gulden Vlieslaan 34A te 8670 Koksijde, delen van een 

perceel gelegen in de Snellegemsestraat, Zedelgem – 1ste afdeling –sectie B delen 

van nrs. 65G2 en 65G - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

16 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de zitting van 19 februari 2019 goed. 

 

 


