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

Aannemingen Bosschaert, ’t Hoge 114, 8500 Kortrijk tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen De Arend 20, 8210 Zedelgem – aktename  - nr. 

OMV_2019045779 – inrichtingsnummer 20190404-0114 

 Er wordt akte genomen voor het uitgraven van een bronbemaling (OMV_2019045779) 

 

2 Ruimte – Splitsing Kemelwegel-Kruishillestraat – principiële beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze principiële beslissing. 

 

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

ordening: Federaal aankoopcomité, Kruidtuinlaan 50, Bte398 te 1000 Brussel, deel 

van een perceel gelegen in de Ruddervoordsestraat, Zedelgem – 1ste afdeling – 

sectie F deel van nr. 1438f en deel zonder nummer - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

4 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 woeste grond gelegen in de Pierlapont, Zedelgem – 2de 

afdeling – sectie D deel van nr. 236r - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

5 Ruimte – voorstel project Autobaan te Loppem – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van dit project. 

 

6 Milieu - Verzoekschrift tot schorsing en venietiging vande aktename van de melding 

inzake de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3 met 

inrichtingsnummer 20181221-0068 ingediend door TV Cools Gilles en De Bruyne Bart 

en Sander, p.a. Veldbloemstraat 13, 8210 Zedelgem , voor het exploiteren van een 

inrichting van klasse 3, gelegen Dorp 11, 8210 Zedelgem kadastraal gekend 

Zedelgem afdeling 2 sectie C nummer 413 N, aanstellen raadsman, beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de heer Sven Boullart, Voskenslaan 419, 

9000 Gent aan als raadsman  om de procedure te voeren bij de raad voor 

vergunningsbetwistingen voor de exploitatie gelegen Dorp 11, 8210 Zedelgem   

 

7 Milieu - Uitbreiding mestverwerkingsinstallatie -  standpuntbepaling 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 16 april 2019 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de mogelijkheid tot uitbreiding 

van een mestverwerkingsinstallatie gelegen in agrarisch gebied.  

 

8 Milieu - Vergadering Dienst Omgeving en Provincie m.b.t. ruimtelijk uitvoeringsplan 

Zedelgem West en mogelijkheden WORG - verslag - kennisname 

 Het college neemt kennis van het verslag van de bijeenkomst op 10/04/2019 mbt 

Zedelgem West en het WORG. 

 

9 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het College keurt de notulen van de vergadering van 9 april goed. 

 

 


