
 

 

 

 

 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire 

Algemeen directeur 

Annick Vermeulen 

Burgemeester 

 

 

 

1 Omgevingsvergunning Delobelle Reinout, Brugsesteenweg 186, 8800 Roeselare tot 

het uitbreiden van een halfopen woning, bouwen van een carport en schilderen van 

de gevels gelegen Veldegemsestraat 123, 8210 Zedelgem - Zedelgem 3de afdeling 

Veldegem - sectie F nr. 1015r - OMV_2019142336 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

2 Omgevingsvergunning Slabbinck Kenneth-Govaert Inge, Dr. Adriaensstraat 17, 8210 

Zedelgem tot het verbouwen van de woning gelegen Dr. Adriaensstraat 17, 8210 

Zedelgem - Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie D nr. 0291l - OMV_2019128050 - 

beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

3 Omgevingsvergunning Van Massenhove Bertrand-Renders Ann, Oude Ieperweg 32, 

8210 Zedelgem tot het bouwen van een paardenpiste gelegen Oude Ieperweg 32, 

8210 Zedelgem - Zedelgem 2de afdeling Loppem - sectie E nrs. 0186d en 0189a - 

OMV_2019099327 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

4 Omgevingsvergunning - NV Krinkels, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek tot 

het aanleggen van nieuwe verharding, plaatsen van een extra sectionale poort en 

maken van een afdak voor stockage groenafval en exploiteren IIOA gelegen 

Kruishillestraat 33, 8210 Zedelgem - afdeling Zedelgem afdeling 1 Zedelgem - sectie 

D nrs. 0808g, 0808h - OMV_2019095908 - Inrichtingsnummer: 20190321-0077 – 

beslissing van de bestendige deputatie d.d. 5 december 2019  - kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de 

bestendige deputatie d.d. 3 december 2019 betreffende Kruishillestraat 33. 

 

5 Omgevingsvergunning overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een 

ingedeelde inrichting of activiteit aan de BVBA Lambio, Diepstraat 4, 8210 Zedelgem 

voor een inrichting gelegen Diepstraat 4, 4a, 8210 Zedelgem - OMV_201819148781 -  

Inrichtingsnummer: 20180807-0027 - beslissing 

 Het college neemt kennis van de overdracht van de exploitatie van een ingedeelde 

inrichting of activiteit door de BVBA Lambio, Diepstraat 4, 8210 Zedelgem voor een 

inrichting gelegen Diepstraat 4, 4a, 8210 Zedelgem aan de heer Bruno Lambrecht. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 17 december 2019 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Omgevingsvergunning de heer Vandenberghe Cyriel, Moerletestraat 6, 8211 

Zedelgem tot het verder exploiteren, uitbreiden  en veranderen van een 

legkippenbedrijf gelegen Zeeweg Zuid 27a, 8211 Zedelgem - Zedelgem afdeling 4 

Aartrijke - sectie B nrs. 2370p, 2370l, 2370k, 2370r - OMV_2019083923 

Inrichtingsnummer: 20190626-0086 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV_2019083923) wordt afgeleverd onder voorwaarden. 

 

7 Omgevingsvergunning BVBA VIZI, de heer Slabbinck Chris,  tot het slopen van 4 

woningen en loods voor het bouwen van een appartementsgebouw en exploiteren 

IIOA gelegen Sint-Laurentiusstraat 33, 37, 45, 47, 8210 Zedelgem - Zedelgem afdeling 

1 Zedelgem - sectie C nrs. 0393r, 0394t, 0393m, 0394v, 0399w, 0393t, 0393p - 

OMV_2019106318 - Inrichtingsnummer: 20190828-0006 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV_2019106318) wordt afgeleverd onder voorwaarden. 

 

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

BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen Autobaan 22, 8210 Zedelgem – aktename – nr. 

OMV_2019126336 – inrichtingsnummer 20190801-0016 

 Er wordt akte genomen voor een uitbreiding met koelinstallaties (OMV_2019126336) 

 

9 Beroep - omgevingsvergunning bvba Homebuilding, Koekoekstraat 1, 9840 De Pinte 

tot het regulariseren van parkings Omer's garden gelegen Autobaan 5, 8210 

Zedelgem - kennisgeving van de beslissing van de deputatie van 4 april 2019 

 Het college neemt kennis van de beslissing. 

 

10 Beroep - omgevingsvergunning Marleen Van Ackere, Acaciastraat 19, 8210 Zedelgem 

tot het slopen en herbouwen van 2 woningen gelegen Kloosterstraat 9-11, 8210 

Zedelgem - kennisgeving van de beslissing van de deputatie van 28 maart 2019 

 Het college neemt kennis van de beslissing. 

 

11 Ruimte - Beslissing over het beroep ingediend tegen de stedenbouwkundige 

vergunning afgeleverd aan Vantieghem Johny-Van Ackere Marleen, Acaciastraat 19 

te 8210 Veldegem tot het slopen en herbouwen van 2 woningen gelegen 

Kloosterstraat 9-11 te 8210 Veldegem - DBA 2017040397- Kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de beslissing. 

 

12 Beroep - omgevingsvergunning Van Lierde Frederic-De Groote Lindsay, 

Kezelbergstraat 18, 8210 Zedelgem tot het regulariseren van verhardingen rond 

woning en hernieuwde aanvraag uitbouw woning gelegen Kezelbergstraat 18, 8210 

Zedelgem - kennisgeving van de beslissing van de deputatie van 29 november 2018 

 Het college neemt kennis van de beslissing. 

 

13 Ruimte - Beslissing over het beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning 

afgeleverd aan de heer Bouvry Peter, Faliestraat 33, 8210 Zedelgem tot het wijzigen 

van functie van berging naar B&amp;B met bijhorende aanpassingen gelegen 

Faliestraat 33, 8210 Zedelgem- OMV OMV_2018107087 - Kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de beslissing. 

 

 

 



 

14 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. 

 

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

ordening: notarissen Vanbeylen en Reyntjens, Lichterveldestraat 74 te 8750 

Zwevezele, een perceel bouwland/industriegrond gelegen in de 

Torhoutsesteensweg, Zedelgem – 3de afdeling Veldegem – sectie D nr. 624b - 

Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

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

ordening: notarissen Vanhyfte en Vandevelde, Westeindestraat 30-32 te 9990 

Maldegem, een deel percelen grond gelegen in de Eernegemsestraat, Zedelgem – 4de 

afdeling – sectie B deel van nrs. 1670t7 en 1670s7 - Beslissing 

 Het college gaat voorwaardelijk akkoord met deze splitsing. 

 

17 Ruimte - Ontwerp masterplan Snellegemsestraat - beslissing 

 Het college keurt het ontwerp masterplan goed. 

 

18 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


