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

Bouwonderneming Damman, Breestraat 19, 8540 Deerlijk tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen Ludovicus Vandendriesscheplein 9, 79, 83, 75, 2, 81, 

73, 77, Koekoekstraat 8b, 8c, Zedelgem afdeling 3 Veldegem – sectie G nrs. 0575t, 

0575r, 0574t2 – aktename – nr. OMV_2020089148 – inrichtingsnummer 20200705-

0001 

 Er wordt akte genomen voor het exploiteren van een tijdelijke bronbemaling. 

 

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

Demeyere en Zoon, Leon Bekaertstraat 1, 8770 Ingelmunster tot de exploitatie van 

een inrichting van klasse 3, gelegen Berkenhaegestraat 16, 8210 Zedelgem -  afdeling 

1 Zedelgem – sectie C nrs. 0429k – aktename – nr. OMV_2020104393– 

inrichtingsnummer 202000810-0008 

 Er wordt akte genomen voor het uitvoeren van een bronbemaling. 

 

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

BVBA Brittess, Dirk Martensstraat 5, 8200 Brugge tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen Diksmuidse Heirweg 7, 8210 Zedelgem – aktename – 

nr. OMV_202103105 – inrichtingsnummer 20200821-0007 

 Er wordt akte genomen voor het exploiteren  van een propaangastank 

 

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

mevrouw Femke Vanlerberghe, Hollevoordestraat 12, 8210 Zedelgem tot de 

exploitatie van een inrichting van klasse 3, gelegen Hollevoordestraat 12,  8210 

Zedelgem – aktename – nr. OMV_2020104605 – inrichtingsnummer 20200810-0040 

 Er wordt akte genomen voor het exploiteren van een propaangastank. 

 

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

ordening: notarissen Denys en Dobbels, Sijslostraat 5 te 8020 Oostkamp, een huis op 

en met grond Ruddervoordsestraat 149, Zedelgem – 3de afdeling – sectie G perceel 

nr. 135t en deel van perceel nr. 126e (lot B1), deel van percelen nrs. 126e en 130g (lot 

C), perceel nr. 130e en deel van perceel nr. 126e (lot D) en perceel nr. 132b - 

beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 8 september 2020 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

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

ordening: notarissen Waûters en Parmentier, Bossuytlaan 22 te 8310 Brugge, een 

bedrijfsgebouw met aanhorigheden gelegen in Zangersbos 68+, Zedelgem – 4de 

afdeling Aartrijke –sectie B van nr. 922z2 - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met deze splitsing. 

 

7 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


