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1 Omgevingsvergunning BVBA Defloo Verhuring, Eernegemsestraat 134, 8211 

Zedelgem tot het bouwen van bijgebouw bestemd voor opslag en de aanleg van 

verharding over volledige terrein bij een bestaand industriegebouw met woning en 

exploiteren IIOA gelegen Kruishillestraat 7, 8210 Zedelgem - Zedelgem afdeling 1 

Zedelgem - sectie D nrs. 0401k, 0401g - OMV_2020060836 - Inrichtingsnummer: 

20200519-0056 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV\_2020060836) wordt afgeleverd onder voorwaarden 

 

2 Omgevingsvergunning NV De Krinkel – Roose Jan-Roose Jeroen, Krinkelweg 9, 8211 

Zedelgem tot het bouwen van 9 woningen na slopen van de bestaande bebouwing 

gelegen Eernegemsestraat 112, 8211 Zedelgem - Zedelgem 4de afd Aartrijke - sectie 

A nrs. 1672a, 1407m en 1404h - OMV_2020060257 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

3 Administratrieve lus opgestart voor de omgevingsvergunning van mevrouw 

Meganck Anne, Vijvers 22, 8210 Zedelgem tot het opsplitsen van 1 lot in 2 loten 

gelegen Bosduivenpad, 8210 Zedelgem – 2de afd Loppem - sectie A nrs. 0116l en 

0116k - OMV_2020043847 - Kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de administratieve lus. 

 

4 Omgeving - Fase 2 woonontwikkeling Patrijzenhoek - Bespreking 

 Het college bespreekt fase 2 van de woonontwikkeling Patrijzenhoek. 

 

5 Omgeving –Vordering vernietiging besluit aktename exploitatie ingedeelde 

inrichting klasse 3, Dorp 11, 8210 Loppem ,– uitspraak raad voor 

vergunningsbetwisting – kennisname 

 Het college neemt kennis van de beslissing van de raad voor vergunningsbetwisting 

houdende verwerpen van het beroep betreffende de exploitatie Dorp 11, 8210 Loppem 

 

6 Ruimte – Beslissing over het beroep ingediend tegen de gedeeltelijke weigering van 

de omgevingsvergunningsaanvraag afgeleverd aan de heer Janssens Franky, tot het 

regulariseren van een ééngezinswoning en herbouwen van een bijgebouw gelegen 't 

Veld 31, 8211 Zedelgem -  4de afd Aartrijke - sectie A nr. 1614e - OMV_2019143787 - 

Kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 15 september 2020 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

7 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


