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1 Omgevingsvergunning de heer Callewaert Gerdi, Aartrijksestraat 250, 8820 Torhout 

tot het bouwen van een bijgebouw gelegen Brugsestraat 130, 8211 Zedelgem - 

Zedelgem 4de afdeling Aartrijke - sectie B nr. 0469y - OMV_2019113382 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

2 Omgevingsvergunning de heer Dupon Bart, Bergjesbos 24, 8310 Brugge tot het 

bouwen van een meergezinswoning met 5 parkeerplaatsen en fietsenstalling + 

rooien van een kastanjeboom gelegen Pierlapont, Zedelgem - Zedelgem 1ste 

afdeling Zedelgem - sectie F nr. 1382c - OMV_2019094998 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

3 Omgevingsvergunning de heer Vandaele Matthias, Acaciastraat 4, 8210 Zedelgem tot 

het slopen van een bijgebouw gelegen Acaciastraat 4, 8210 Zedelgem - Zedelgem 3de 

afdeling Veldegem - sectie A nr. 0183t7 - OMV_2019120247 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

4 Omgevingsvergunning Decomble Stefaan, Lindestraat 69, 8210 Zedelgem tot het 

plaatsen van een veranda gelegen Lindestraat 69, 8210 Zedelgem - Zedelgem 1ste 

afdeling Zedelgem - sectie D nr. 0333e3 - OMV_2019133258 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

5 Omgevingsvergunning PATIC - Teerlinck John, Torhoutsesteenweg 254, 8210 

Zedelgem tot het regulariseren van de werken aan het appartement gelegen Koning 

Albertstraat 23, 8210 Zedelgem - Zedelgem 3de afdeling Veldegem - sectie G nr. 

0605m3 - OMV_2019122415 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

6 Omgevingsvergunning NV GHIMLO, Autobaan 6, 8210 Zedelgem tot het bouwen van 

kantoren met conciërgewoning en kmo-units gelegen Autobaan 6, 8210 Zedelgem - 

Zedelgem 2de afdeling Loppem - sectie B nrs. 0031k, 0030v en 0030y - 

OMV_2019071538 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden verleend. 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 7 januari 2020 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Ruimte - Ontwikkelen binnengebied tussen Elverdinge en Ossebilkstraat - beslissing 

 Het college beslist over de ontwikkeling van het binnengebied tussen Elverdinge en 

Ossebilkstraat. 

 

8 Ruimte - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 

– Opmaak van analyse en oplossingsvoorstellen voor gebruik van de Passerelle in 

het Stierenpad – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - herneming beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

9 Ruimte - Vraag aan gouverneur over een burger gediplomeerd als master in de 

industriële wetenschappen, tot opmaak van de plannen voor het verbouwen van zijn 

eigen woning - beslissing. 

 Het college keurt opmaak van plannen tot verbouwen van eigen woning door een 

inwoner gediplomeerd als master in de industriële wetenschappen goed. 

 

10 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergaderingen goed. 

 

 


