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1 Omgevingsvergunning JPB Building - Beuselinck Jean-Paul, Hoogveldstraat 7, 8020 

Oostkamp tot het bouwen van een ééngezinswoning gelegen Rembertstraat 128, 

8210 Zedelgem - Zedelgem 3de afdeling Veldegem - sectie G nr. 0817e - 

OMV_2020110608 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

2 Omgevingsvergunning nv Demuynck Bouw - Demuynck Inge, Iepersestraat 120, 8890 

Moorslede tot het bouwen van drie koppelwoningen gelegen Boudewijn 

Hapkenstraat, 8210 Zedelgem - Zedelgem 3de afdeling Veldegem - sectie F nr. 0351e 

- OMV_2020088948 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

3 Omgevingsvergunning Terryn Klaas-Monballieu Bregje, Postiljonstraat 16, 8820 

Torhout tot het bouwen van een ééngezinswoning gelegen Louis Tallierstraat 26, 

8211 Zedelgem - Zedelgem 4de afdeling Aartrijke - sectie B nr. 2801d - 

OMV_2020125160 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

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

heer Bram Thuyn, Blankenbergse Steenweg 378, 8000 Brugge  tot de exploitatie van 

een inrichting van klasse 3, gelegen Faliestraat 121, 8210  Zedelgem – Zedelgem 

afdeling 1 Zedelgem – sectie C nr. 0988a –geen aktename – nr. OMV_2020145304 – 

inrichtingsnummer 20201029-0049 

 Er wordt geen akte genomen van de bronbemaling voor het uitgraven van een zwembad 

(OMV\_2020145304) 

 

5 Milieu - milieuvergunningsaanvraag - Versyck Frans, Burg. Jos. Lievenstraat 33,8210 

Zedelgem, beslissing in beroep door de Raad van State, kennisname -31040/249/1/B 

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

voor vergunningsbetwisting d.d. 17 september 2020 houdende - vernietiging van het 

besluit van deputatie van de provincieraad van West- Vlaanderen van 9 februari 2017. 

 

6 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het college van burgemeester en schepenen van 10 november 2020 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 


