
 

 

 

 

 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire 

Algemeen directeur 

Annick Vermeulen 

Burgemeester 

 

 

 

1 Omgevingsvergunning de heer Pollet Rik, Klaprozenlaan 1, 8210 Zedelgem tot het 

verkavelen van grond in 3 bouwpercelen gelegen Hoge Vautestraat, Zedelgem - 

Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie F nr. 1240a - OMV_2019078376 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

2 Omgevingsvergunning de heer van Putten Christophe, Kleine Liebaardstraat 113, 

8791 Waregem tot het aanleggen van verharding aan de voorkant (straatkant) 

gelegen Groenestraat 153, 8210 Zedelgem - Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie 

B nr. 0566f - OMV_2019093936 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

3 Omgevingsvergunning de heer van Putten Christophe, Kleine Liebaardstraat 113, 

8791 Waregem tot het plaatsen van een omheining gelegen Groenestraat 153, 8210 

Zedelgem - Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie B nr. 0566f - OMV_2019093960 - 

beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

4 Omgevingsvergunning de heer van Putten Christophe, Kleine Liebaardstraat 113, 

8791 Waregem tot het plaatsen van een raam, sectionale poort en publiciteitsbord 

gelegen Groenestraat 153, 8210 Zedelgem - Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie 

B nr. 0566f - OMV_2019093967 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

5 Omgevingsvergunning Eeckhout Gwenny, Prof. Nelisstraat 45, 8211 Zedelgem tot 

het bouwen van een houten fietsberging en slopen van het bestaande tuinhuis 

gelegen Prof. Nelisstraat 45, 8211 Zedelgem - Zedelgem 4de afdeling Aartrijke - 

sectie B nr. 1334f2 - OMV_2019083149 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

6 Omgevingsvergunning mevrouw Vanneste Sylvie, Oude Ieperweg 33, 8210 Zedelgem 

tot het verbouwen van een landelijke woning gelegen Oude Ieperweg 33, 8210 

Zedelgem - Zedelgem 2de afdeling Loppem - sectie E nr. 0070e - OMV_2019057433 - 

beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 15 oktober 2019 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Omgeving – omgevingsvergunningsaanvraag RTS – bespreking 

 Het college bespreekt de omgevingsvergunningsaanvraag. 

 

8 Omgevingsvergunningaanvraag  BVBA Pro-Him, Oude Oostendse Steenweg 79B bus 

301, 8000 Brugge tot een residentiële ontwikkeling heydelberg (bijsturing naar 

verord. meergezins) en het exploiteren van een IIOA gelegen Heidelbergstraat 20, 22 

en 24, 8210 Zedelgem - Zedelgem afdeling 2 Loppem - sectie A nrs. 0482b, 0447s, 

0447p, 0482c, 0449r, 0482a, 0447r, 0450n - OMV_2019084753 - Inrichtingsnummer: 

20180622-0010 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV_2019084753) wordt afgeleverd onder voorwaarden. 

 

9 Omgevingsvergunning overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een 

ingedeelde inrichting of activiteit  aan de heer De Roo Jurgen, Litterveldstraat 13, 

8211 Zedelgem voor een inrichting gelegen Litterveldstraat 13, 8211 Zedelgem - 

OMV_2019114636 Inrichtingsnummer: 20190913-0040 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV_2019114636) werd overgenomen door dDe Roo Jurgen 

tegenover De Roo Marc 

 

10 Omgevingsvergunning overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een 

ingedeelde inrichting of activiteit aan de heer Inghelbrecht Davy, Moubekestraat 

100, 8211 Zedelgem voor een inrichting gelegen Moubekestraat 38A, 8211 Zedelgem 

- OMV_2018137528 Inrichtingsnummer: 20181112-0088 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV_2018137528) werd overgenomen door Inghelbrecht Davy 

tegenover Jonckheere Liliane. 

 

11 Omgevingsvergunning overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een 

ingedeelde inrichting of activiteit aan de heer Inghelbrecht Davy, Moubekestraat 

100, 8211 Zedelgem voor een inrichting gelegen Moubekestraat 54a, 8211 Zedelgem 

- OMV_2018137547 -  Inrichtingsnummer: 20181112-0095 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV_2018137547) werd overgenomen door Inghelbrecht Davy 

tegenover Jonckheere Liliane. 

 

12 Omgeving – Melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, 

BVBA Maveau, Lieverstedestraat 11, 8020 Oostkamp tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen Rolleweg 11, 8210 Zedelgem – aktename – nr. 

OMV_2019122147 – inrichtingsnummer 20190930-0086 

 Er wordt akte genomen voor een bronbemaling (OMV_2019122147). 

 

13 Omgeving – Melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, 

BVBA Nautilus, Kleikalseide 6, 9990 Maldegem tot de exploitatie van een inrichting 

van klasse 3, gelegen Abdijhoek 26, 8210 Zedelgem – aktename – nr. 

OMV_2019078939 – inrichtingsnummer 20190819-0006 

 Er wordt akte genomen voor aanleg zwemvijver (OMV_2019101063). 

 

14 Omgeving – Melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, de 

heer Calliauw Steven, Arentsdreef 4, 8210 Zedelgem tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen te idem – aktename – nr. OMV_2019119971 – 

inrichtingsnummer 20190925-0062 

 Er wordt akte genomen voor het exploiteren van een propaangastank 

(OMV_2019119971). 

 



 

15 Omgeving – Melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, de 

heer Pleun William Vanaudenaerde, Ruddervoordsestraat 116, 8210 Zedelgem tot de 

exploitatie van een inrichting van klasse 3, gelegen te idem – aktename – nr. 

OMV_2019105727 – inrichtingsnummer 20190823-0064 

 Er wordt akte genomen voor het exploiteren van 2750 liter propaangas 

(OMV_2019105727). 

 

16 Kennisname overdracht stedenbouwkundige vergunning van Agna Coppin - A. 

Copping &amp; partners bvba, Rembertstraat 85 te 8210 Veldegem, tot het bouwen 

van een woning met kantoor voor een vrij beroep te 8210 Veldegem, Koning 

Albertstraat 104 - Zedelgem 3de afdeling Veldegem, sectie F nr. 0409m - Formulier I - 

Aanvraag 31040/12719/B/2017/358 - DBA_nummer: DBA_2017059960 naar TVELT BV, 

Koning Albertstraat 104 te 8210 Veldegem 

 Het college gaat akkoord met de overdracht. 

 

17 Ruimte - Startnota en procesnota RUP Engelbewaarder - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de startnota en procesnota van het RUP Engelbewaarder. 

 

18 Ruimte - Startnota en procesnota RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de startnota en procesnota van het RUP Sportlaan - Sint-

Aarnoutstraat. 

 

19 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers 

die volledig is en voldoet aan de voorwaarden. 

 

20 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


