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1 Omgevingsvergunning de heer Pante Joris, Zaggebroekstraat 2, 8210 Zedelgem tot 

het slopen bestaande mestvaalt en stallingen, nieuwbouw melkveestal, melkhuisje, 

landbouwloods, mest- en waterlagune, mestzak en aanleg verharding en 

exploiteren IIOA gelegen Zaggebroekstraat 2, 8210 Zedelgem - Zedelgem afdeling 1 

Zedelgem - sectie B nrs. 0699d, 0701a, 0698 - OMV_2020025086 - Inrichtingsnummer: 

20200330-0046 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV\_2020025086) wordt afgeleverd onder voorwaarden. 

 

2 Omgevingsvergunning Dehaemers Kathleen-Dehaemers Ann, Ruddervoordsestraat 

105, 8210 Zedelgem tot het renoveren van een pand tot een meergezinswoning en 

slopen van het bijgebouw gelegen Leliestraat 76, 8210 Zedelgem - Zedelgem 1ste 

afdeling Zedelgem - sectie F nr. 1371v - OMV_2020089014 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt gedeeltelijk en onder voorwaarden vergund. 

 

3 Omgevingsvergunning Deschepper Marijke-Verlinde Noëlla, Halfuurdreef 83, 8210 

Zedelgem tot het splitsen van een bebouwd perceel in een nieuwe kavel en een 

bestaand bebouwd perceel gelegen Boswegel, 8210 Zedelgem - Zedelgem 3de 

afdeling Veldegem - sectie A nr. 0183h7 - OMV_2020044245 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

4 Omgevingsvergunning Maes Amanda-Vanstaen Angelo, Berkenhagestraat 46, 8210 

Zedelgem tot het uitbreiden van een woning gelegen Berkenhagestraat 46, 8210 

Zedelgem - Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie C nrs. 0446h, 0446m en 0446l - 

OMV_2020060205 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

5 Omgeving - Aanvraag  - de heer Lowie Jeroen, Poorterijstraat 49, 8211 Zedelgem, het 

uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en exploiteren van IIOA, gelegen te 

idem   - OMV_2020057769- intrekken dossier - kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van het 

aanvraagdossier de heer Lowie Jeroen, Poorterijstraat 49, 8211 Zedelgem, het uitvoeren 

van stedenbouwkundige handelingen en exploiteren van IIOA, gelegen te idem   - 

OMV\_2020057769 op datum van 17 augustus 2020 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 22 september 2020 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Omgeving - Aanvraag  - de heer Roose Antoon, Zabekestraat 6, 8210 Zedelgem, het 

uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en exploiteren van IIOA, gelegen te 

idem   - OMV_2020042328- Inrichtingsnummer: 20200331-0004 - beslissing van de 

deputatie van de provincieraad - kennisname 

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

deputatie van de provincieraad d.d. 3 september  2020 houdende verlenen van 

vergunning aan de heer Roose Antoon, Zabekestraat 6, 8210 Zedelgem, het uitvoeren van 

stedenbouwkundige handelingen en exploiteren van IIOA, gelegen te idem 

 

7 Omgeving - Aanvraag  - NV Chem lab , De Arend 2, 8210 Zedelgem, voor het  

exploiteren van IIOA, gelegen te idem   - OMV_2020025747- Inrichtingsnummer: 

20200203-0011 - beslissing van de deputatie van de provincieraad - kennisname 

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

deputatie van de provincieraad d.d. 3 september  2020 houdende verlenen van 

vergunning aan NV Chem lab , De Arend 2, 8210 Zedelgem, voor het  exploiteren van IIOA, 

gelegen te idem 

 

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

heer Joris Pante, Zaggebroekstraat 2, 8210 Zedelgem tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen Zaggebroekstraat 2, 8210  Zedelgem – Zedelgem 

afdeling 1 Zedelgem – sectie B nrs. 0701a, 0698, 0699d – aktename – nr. 

OMV_2020116710 – inrichtingsnummer 20200907-0058 

 Er wordt akte genomen voor een bronbemaling voor plaatsen van een kelder 

(OMV\_2020116710). 

 

9 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


