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1 Beroep - omgevingsvergunning de heer Lambert Wielant, Mouterijstraat 8, 8730 

Beernem tot het vellen van bomen gelegen Brugse Heirweg 6, 8211 Zedelgem - 

kennisgeving van de beslissing van de deputatie van 21 februari 2019 

 het college neemt kennis van de beslissing 

 

2 Beroep - stedenbouwkundige aanvraag Clybouw Olivier - Casa Maximus bvba, 't 

Veld 20a te 8211 Aartrijke tot het bouwen van een meergezinswoning na slopen 

van 2 woningen en koterij gelegen Eernegemsestraat 20-22 te 8211 Aartrijke - 

kennisgeving van de beslissing van de deputatie van 5 juli 2018 

 het college neemt kennis van de beslissing 

 

3 Kennisgeving omgevingsvergunning afgeleverd door de provincie West-Vlaanderen 

aan nv Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, tot het aanleggen van een 

dubbelrichting fietspad, rooien van bomen en verleggen en aanpassen van een 

deel van de ingeschreven waterlopen gelegen Rembertstraat, 8210 Zedelgem -  

Zedelgem 3de afdeling Veldegem - sectie B nrs. 0003e, 0003f, 0003l, ……. 

 het college neemt kennis van de beslissing 

 

4 Kennisgeving omgevingsvergunning afgeleverd door departement Omgeving - 

Adviesraden stedenbouwkundig aan bvba Telenet Group tot het plaatsen van een 

nieuw telecommunicatie station gelegen Léon Claeysstraat 3, 8210 Zedelgem - 

Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie F nr. 1412x 

 Het college neemt kennis van de beslissing 

 

5 Omgevingsvergunning Cobbaert Marie-France, Sneppenweg 1, 8020 Oostkamp tot 

het bouwen van 2 rijwoningen na het slopen van een bestaande garage gelegen 

Brugse Heirweg 70-72, 8211 Zedelgem - Zedelgem 4de afdeling Aartrijke - sectie B 

nr. 1346p - OMV_2018143171 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden 

 

6 Omgevingsvergunning de heer De Laere Robbe, N. Fonteynestraat 1, 8210 

Zedelgem tot het bouwen van een woning en een bijgebouw na afbraak van een 

bestaande woning en bijgebouw gelegen Bezembindersstraat 22, 8210 Zedelgem - 

Zedelgem 3de afdeling Veldegem - sectie G nr. 0476h5 - OMV_2018152690 - 

beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 5 maart 2019 – gedeelte omgeving – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Omgevingsvergunning de heer De Wulf Kurt, Torhoutsesteenweg 32, 8210 

Zedelgem tot het wijzigen van bestemming en aanbouwen van een overkapping 

gelegen Torhoutsesteenweg 32, 8210 Zedelgem - Zedelgem 2de afdeling Loppem - 

sectie E nrs. 0565e en 0572p - OMV_2018154692 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

8 Omgevingsvergunning de heer Rosseel Jeroen, Zabekestraat 1, 8211 Zedelgem tot 

het herbouwen van een hoevewoning na het slopen van de bestaande woning 

gelegen Zabekestraat 1, 8211 Zedelgem - Zedelgem 4de afdeling Aartrijke - sectie A 

nr. 0241h - OMV_2018151984 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

9 Omgevingsvergunning Declerck Febe-Fonteyne Kim, F.R. Boschvogellaan 27, 8211 

Zedelgem tot het bouwen van een ééngezinswoning gelegen Zangersbos 7, 8211 

Zedelgem - Zedelgem 4de afdeling Aartrijke - sectie B nr. 0917f2 - OMV_2018152415 

- beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

10 Omgevingsvergunning Devriendt Alexander, Prof. Nelisstraat 25B, 8211 Zedelgem 

tot het verharden van de oprit gelegen Prof. Nelisstraat 25b, 8211 Zedelgem - 

Zedelgem 4de afdeling Aartrijke - sectie B nr. 1307c - OMV_2018153207 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

11 Omgevingsvergunning mevrouw Van Haecke Axelle, Klinkestraat 1, 8377 

Zuienkerke, de heer Van Haecke Alain, Klinkestraat 1, 8377 Zuienkerke tot het 

bouwen van een eengezinswoning en exploiteren IIOA, gelegen Heidelbergstraat 

76, 8210 Zedelgem - Zedelgem 2 afd Loppem - sectie E nrs. 0248l, 0248k - 

OMV_2018139269 - Inrichtingsnummer: 20181120-0118 - beslissing 

 Er werd een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor deze omgevingsvergunning 

(OMV_2018139269) 

 

12 Omgevingsvergunning mevrouw Vandelanotte Annick, Snellegemsestraat 134, 

8210 Zedelgem tot het bouwen van een woning met carport gelegen Maantjeveld, 

8210 Zedelgem - Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie A nr. 0232r2 - 

OMV_2019005543 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

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

ordening: bvba notaris Hélène Dusselier, Barnumstraat 20 te 8760 Meulebeke, 

percelen weiland gelegen in de Ossebilkstraat, Zedelgem – 4de afdeling –sectie B 

nrs. 1068a, 1069a, 1070, 1071, 1072a, 1073b, 1076b, 1077a, 1079c, 1090h en 1105l 

en deel van nrs. 1065a, 1066b en 1067a - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

14 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 grond gelegen in ‘t Veld, Zedelgem – 4de afdeling –sectie A 

nr. 1502d - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 



 

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

ordening: Vastgoed Transacties, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 

Gent, deel van een perceel grond gelegen in de Pierlapont, Zedelgem – 2de afdeling 

–sectie D deel van nr. 60 - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

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

ordening: Vastgoed Transacties, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 

Gent, deel van percelen grond gelegen in de Pierlapont, Zedelgem – 2de afdeling –

sectie D deel van nrs. 257d en 252d - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

17 Ruimte - Project St- Laurentiusstraat en aansluitend woonuitbreidingsgebied - 

standpuntbepaling - beslissing. 

 Het college bespreekt een nieuw voorgesteld project ter hoogte van de St 

Laurentiusstraat met inname van een stuk aansluitend woonuitbreidingsgebied.  

 

18 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


