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1 Omgeving - Advies dienst Waterlopen Meubar - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het advies van de dienst Waterlopen. 

 

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

CVBA Eandis System Operator, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle tot de exploitatie 

van een inrichting van klasse 3, gelegen Diepstraat t.h.v. huisnr. 26, 8210 Zedelgem – 

aktename - nr. OMV_2019050481 – inrichtingsnummer 20190415-0016 – vraag tot 

vernietiging beslissing – antwoordnota – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de verweernota naar aanleiding van 

het verzoekschrift tot vernietiging van de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen d.d. 30 april 2019 goed. 

 

3 Omgevingsvergunning  Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle  

tot het bouwen van een hoogspanningscabine na slopen bestaande cabine en 

exploiteren IIOA, gelegen Diksmuidse Heirweg, 8210 Zedelgem - Zedelgem afdeling 1 

Zedelgem - sectie A nr. 0087e, 0090a - OMV_2019058625 - Inrichtingsnummer: 

20190503-0004 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV_2019058625) wordt afgeleverd. 

 

4 Omgevingsvergunningsaanvraag  de heer Louis Stubbe, Rolleweg 4, 8211 Zedelgem 

tot het verder exploiteren van een ingedeelde inrichting klasse 2 gelegen Rolleweg 

16, 8210 Zedelgem - Zedelgem 2 afdeling Loppem - sectie A nr. 0464f - 

OMV_2019061604 Inrichtingsnummer: 20190509-0022 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV_2019061604) wordt afgeleverd onder voorwaarden. 

 

5 Omgevingsvergunningsaanvraag  mevrouw Vinck Anne-Sophie, Hille-Zuid 15, 8750 

Wingene tot het exploiteren van een ingedeelde activiteit klasse 2, gelegen 

Kasteeldreef 2, 8210 Zedelgem - Zedelgem afdeling 2 Loppem - sectie E nr. 0309t - 

OMV_2019056679 Inrichtingsnummer: 20190429-0045 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV_2019056679) wordt afgeleverd onder voorwaarden. 

 

6 Ruimte – Foodtruck Steenbrugsestraat 25 – bespreking 

 Het college bespreekt deze aanvraag. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 10 september 2019 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Ruimte – Voorstel project Torhoutsesteenweg 37 en 39 voor het bouwen van een 

winkel met woning – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van dit project. 

 

8 Ruimte –Project langs Snellegemsestraat voor het bouwen van een paardenpraktijk 

met stallen en bijhorende woning – bespreking 

 Het college bespreekt dit project. 

 

9 Goedkeuren notulen vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


