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

ordening: notaris Els Van Tuyckom &amp; Gert De Kesel, Moerkerkse Steenweg 120 

te 8310 Brugge, een perceel grond gelegen Bosserijstraat 12, Zedelgem – 3de 

afdeling – deel van sectie A nr. 177h4 - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

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

ordening: notaris Katia Denoo, Brugsestraat 48 te 8020 Oostkamp, een perceel grond 

gelegen  Koning Albertstraat 173, Zedelgem – 3de afdeling – deel van sectie F nr. 

1361a - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

3 Ruimte – Aanpak site Verhaeghe – Van Caloen – dekenij in Loppem - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met onderstaande aanpak 

voor de site Verhaeghe / Van Caloen / dekenij in Loppem: 

1.         Elke betrokken partij zorgt voor een schatting van zijn eigendom. 

2.         Er wordt een raadsman aangesteld voor de opmaak van een overeenkomst. 

3.         Schepen Naessens contacteert de eigenaars van de Maricolenstraat 11. 

 

4 Milieu –Toewijzingsproces bedrijventerreinen in het kader van het Vlaams 

reservepakket bedrijventerreinen - beslissing 

 De voorstellen geformuleerd in het GRS betreffende de bedrijventerreinen blijven 

behouden waarbij gesteld dat potentiezone 1 gelegen tussen de Brugsestraat en de 

Kruishillestraat bij voorkeur momenteel on hold gezet wordt. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor een nieuwe zone langs de 

Groenestraat, gelegen tussen de reeds voorgestelde zone in het GRS en de 

Marsbiebuikstraat op te nemen als zone voor KMO. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de rand van de 

milieubelastende zone langs de Kruishillestraat – Kuilputstraat – Torhoutsesteenweg om 

te vormen tot zone voor KMO. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om bijkomend te bekijken of het 

mogelijk is om de zone gelegen langs de Ruddervoordsestraat nu ingekleurd als 

milieubelastend om te zetten naar KMO- gebied naast de mogelijkheid die voorgesteld 

wordt in het GRS. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 7 mei 2019 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

5 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


