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1 Omgevingsvergunning Bataille Karen, Torhoutse Steenweg 116 bus 0201, 8200 

Brugge tot het bouwen van een ééngezinswoning gelegen Torhoutsesteenweg 15A, 

8210 Zedelgem - Zedelgem 2de afdeling Loppem - sectie E nrs. 0344c2 en 0344d2 - 

OMV_2020096700 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

2 Omgevingsvergunning de heer de Swarte Glenn, Arentsdreef 3, 8210 Loppem tot het 

uitbreiden van een ééngezinswoning en aanleggen van een zwembad gelegen 

Arentsdreef 3, 8210 Loppem - Zedelgem 2de afdeling Loppem - sectie B nr. 0456n - 

OMV_2020099853 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

3 Omgevingsvergunning ingediend door  BVBA HS Industries, Remi Claeysstraat 88, 

8210 Zedelgem tot het verder exploiteren en veranderen van een wasserij gelegen 

Remi Claeysstraat 88, 8210 Zedelgem – afdeling Zedelgem afdeling 1 Zedelgem - 

sectie D nrs. 0430l, 0430m, 0430k, 0430h, 0431s, 0431m - OMV_2018130412 – geven 

van advies na vergunning op proef  

 Het college van burgemeester en schepenen geeft advies na vergunning op proef mbt de 

omgevingsvergunning ingediend door  BVBA HS Industries, Remi Claeysstraat 88, 8210 

Zedelgem tot het verder exploiteren en veranderen van een wasserij gelegen Remi 

Claeysstraat 88, 8210 Zedelgem 

 

4 Omgevingsvergunning mevrouw Meganck Anne, Vijvers 22, 8210 Zedelgem tot het 

opsplitsen van 1 lot in 2 loten gelegen Bosduivenpad , 8210 Zedelgem -  Zedelgem 

2de afdeling Loppem - sectie A nr. 0116l - OMV_2020043847 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

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

Belfius Bank, Pachecolaan 44, 1000 Brussel tot de exploitatie van een inrichting van 

klasse 3, gelegen Koningin Astridstraat 11 bus 101, 8210 Zedelgem – afdeling 3 

Veldegem – sectie G nr. 0604r11- aktename – nr. OMV_2020140256 – 

inrichtingsnummer 20201020-0100 

 Er wordt akte genomen voor het exploiteren van een mazouttank met inhoud 3800 liter. 

(OMV\_2020140256) 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 3 november 2020 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

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

heer Camiel Claerhout, Ieperweg 57, 8210 Zedelgem tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen Ieperweg 57, 8210 Zedelgem – afdeling 2 Loppem – 

sectie B nr. 0054m2 - aktename – nr. OMV_2020144006 – inrichtingsnummer 

20201027-0081 

 Er wordt akte genomen voor het exploiteren van een propaangastank met inhoud 1000 

liter (OMV\_2020144006) 

 

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

heer Thomas Galle, Diksmuidse Heirweg 31, 8210 Zedelgem tot de exploitatie van 

een inrichting van klasse 3, gelegen Diksmuidse Heirweg 31, 8210  Zedelgem – 

Zedelgem afdeling 1 Zedelgem – sectie A nr. 0136L –  geen aktename – nr. 

OMV_2020113746 – inrichtingsnummer 20200830-0003 

 Er wordt geen akte genomen voor het uitbaten van een hondenhotel (OMV\_2020113746) 

 

8 Geven van advies aan de Provincie West-Vlaanderen over de 

omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door BVBA De Hoge Roker – CVBA Eco-

Amron, Hoge Rokersstraat 21, 8211 Zedelgem tot het uitbreiden van een lagune en 

mestverwerking en exploiteren IIOA, gelegen Hoge Rokersstraat 24, 8211 Zedelgem - 

afdeling Zedelgem afdeling 4 Aartrijke - sectie C nrs. 0700k, 0657c, 0655z2, 0696e, 

0655y2, 0655x2, 0658n,  0698c,  0659k - OMV_2020094630 - Inrichtingsnummer: 

20170906-0017 

 Er werd een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor deze omgevingsvergunning 

(OMV\_2020094630) 

 

9 Geven van advies aan de provincie West-Vlaanderen over de 

omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door landbouwvennootschap Niels 

Dewanckele, Brugse Heirweg 217 te Aartrijke, tot het plaatsen van een kleine 

windmolen gelegen Brugse Heirweg 217, 8211 Aartrijke - Zedelgem 4de afdeling 

Aartrijke - sectie A nr. 0359c - OMV_2020100756 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

10 Milieu – Aanvraag natuur- en milieueducatie voor Zedelgemse scholen - beslissing 

 Het college neemt kennis van de 2 subsidieaanvragen voor een natuur- en 

milieueducatieve wandeling obv een natuurgids. 

 

11 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


