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1 Omgevingsvergunning Maes Tom - bvba Immp Project, Hollevoordestraat 59, 8210 

Zedelgem tot het verbouwen van een handelsruimte met 2 woonentiteiten naar een 

handelsruimte met 2 appartementen gelegen Koningin Astridstraat 29-29A, 8210 

Zedelgem - Zedelgem 3de afdeling Veldegem - sectie G nrs. 0603z6, 0603p9 en 

0603y6 - OMV_2019090776 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

2 Omgevingsvergunning Nollet Karin - bvba KALYNN, Oostendestraat 109, 8600 

Diksmuide tot het verkavelen van grond in 3 percelen gelegen Brugse Heirweg 163, 

8211 Zedelgem - Zedelgem 4de afdeling Aartrijke - sectie A nr. 0522k - 

OMV_2019084058 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

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

heer Christophe Van Putten, Kleine liebaardstraat 113, 8791 Waregem tot de 

exploitatie van een inrichting van klasse 3, gelegen Groenestraat 153, 8210 Zedegem 

– aktename – nr. OMV_2019094006 – inrichtingsnummer: 20190717-0047 

 Er wordt akte genomen voor het uitbaten van een garagewerkplaats (OMV_2019094006) 

 

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

mevrouw Rita Borra, Moubekestraat 45, 8211 Zedelgem tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen te idem – aktename – nr. OMV_2019141867 – 

inrichtingsnummer 20190930-0035 

 Er wordt akte genomen voor het exploiteren van een propaangastank (OMV_2019141867) 

 

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

ordening: notarissen Heyvaert en de Grave, Spreeuwenbergstraat 13 bus 04 te 8630 

Veurne, een woonhuis gelegen in de Moubekestraat 48, Zedelgem – 4de afdeling – 

sectie C deel van nr. 61e - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

6 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 19 november 2019 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 


