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1 Omgeving – Melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, 
BVBA Maxim’s, Bergiesbos 24, 8310 Brugge tot de exploitatie van een inrichting van 
klasse 3, gelegen Pierlapont 54, 8210 Zedelgem – aktename – nr. OMV_2020042229 – 
inrichtingsnummer 20200330-0025
Er wordt akte genomen voor het uitvoeren van een bronbemaling, gelegen Pierlapont 54.

2 Omgeving – Melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, 
VVZRL Dirk en Matthias Kimpe, ’t Veld 35, 8211 Zedelgem tot de exploitatie van een 
inrichting van klasse 3, gelegen te idem – aktename – nr. OMV_2020044482 – 
inrichtingsnummer 20200403-0066
Er wordt akte genomen voor het uitvoeren van een bronbemaling, gelegen 't Veld 35, 
82111 Zedelgem.

3 Omgevingsvergunning Cokelaere Ivan, Sint-Kristoffelstraat 36, 8310 Brugge tot het 
kappen van 10 kaprijpe populieren en heraanplanten door streekeigen 
hoogtammige bomen gelegen Moubekestraat 81, 8211 Zedelgem - Zedelgem 4de 
afdeling Aartrijke - sectie B nrs. 0659e en 0658b - OMV_2020005108 - beslissing
De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden.

4 Omgevingsvergunning Defevere Geert, Brugse Heirweg 221, 8210 Zedelgem tot het 
slopen van een stal gelegen Brugse Heirweg 221, 8211 Zedelgem - Zedelgem 4de 
afdeling Aartrijke - sectie A nr. 0353r - OMV_2020014675 - beslissing
De omgevingsvergunning wordt verleend.

5 Omgevingsvergunning Gryson Sofie, Ieperse Heerweg 7a, 8820 Torhout tot het 
verbouwen van een gelijkvloers appartement en renoveren van de voor- en 
achtergevel gelegen Aartrijksestraat 12, 8211 Zedelgem - Zedelgem 4de afdeling 
Aartrijke - sectie B nr. 1385x - OMV_2020005667 - beslissing
De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden.

6 Omgevingsvergunning Van Nieuwenhuyse Jelle-Verschelde Lies, Brugse Heirweg 
163, 8211 Zedelgem tot het bouwen van een woning na het slopen van de bestaande 
woning en bijgebouwen gelegen Brugse Heirweg 163, 8211 Zedelgem - Zedelgem 4de 
afdeling Aartrijke - sectie A nrs. 0522n en 0522k - OMV_2020000522 - beslissing
De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden.

Lijst van de besluiten van de vergadering van
het college van burgemeester en schepenen van 7 april 2020 - gedeelte omgeving -

(decreet van 22 december 2017)



7 Ruimte - voorstel tot splitsing - artikel 5.2.2. van de Vlaamse codex ruimtelijke 
ordening: notaris Chr. Mouriau de Meulenacker, Aartrijksestraat 28 te 8820 Torhout, 
een perceel grond gelegen Hanestraat, Zedelgem – 4de afdeling – sectie C deel van 
nr. 887d - Beslissing
Het college gaat akkoord met deze splitsing.

8 Ruimte - voorstel tot splitsing - artikel 5.2.2. van de Vlaamse codex ruimtelijke 
ordening: notarissen BVBA Prisma, Bruggestraat 53 te 8930 Menen, percelen grond 
gelegen Zabekestraat, Zedelgem – 4de afdeling – sectie A nrs. 96 en 97 en deel van 
nrs. 95a en 90 - Beslissing
Het college gaat akkoord met deze splitsing.

9 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering
Het college keurt de notulen goed van de vorige vergadering.


