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1 Omgevingsvergunning NV Aertssen Transport, Laageind 91, 2940 Stabroek tot het 

exploiteren van een transportbedrijf gelegen De Arend 13, 8210 Zedelgem - 

Zedelgem afdeling 1 Zedelgem - sectie F nrs. 1543m,  1543g, 1543l - 

OMV_2020034865 Inrichtingsnummer: 20200313-0023 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV\_2020034865) wordt afgeleverd onder voorwaarden. 

 

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

Tom Wylein, Gulden Vlieslaan 65, 8000 Brugge tot de exploitatie van een inrichting 

van klasse 3, gelegen Zeedijkweg 23A, 8210 Zedelgem – aktename – nr. 

OMV_2020096125 – inrichtingsnummer 20200716-0025 

 Er wordt akte genomen voor het exploiteren van een propaangastank 

(OMV\_2020096125) 

 

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

CVBA Eandis System Operator, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle tot de exploitatie 

van een inrichting van klasse 3, gelegen Diepstraat t.h.v. huisnr. 26, 8210 Zedelgem –

- nr. OMV_2019050481 – inrichtingsnummer 20190415-0016 – uitspraak Raad voor 

vergunningen betwisting – kennisname 

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

voor Vergunningsbetwistingen van 7 juli 2020 met nummer RvVb-A-1920-0982 

 

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

heer Francky Devriendt, Torhoutsesteenweg 119, 8210 Zedelgem tot de exploitatie 

van een inrichting van klasse 3, gelegen Torhoutsesteenweg 119, 8210 Zedelgem – 

aktename – nr. OMV_2020066080 – inrichtingsnummer 20200602-0041 

 Er wordt akte genomen voor de OMV\_2020066080. 

 

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

ordening: notaris Blontrock en Vermeersch bvba, Sint-Pieterskaai 72/0002 te 8000 

Brugge, een stuk grond met aanhorigheden te Zeedijkweg 23A, Zedelgem – 2de 

afdeling –sectie C deel van nr. 272r - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

6 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen goed van de vorige vergadering. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 28 juli 2020 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 


