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1 Omgevingsvergunning De Winter Kurt, Pierlapont 37, 8210 Zedelgem tot het bouwen 

van een tuinhuis gelegen Pierlapont 37, 8210 Zedelgem - Zedelgem 1ste afdeling 

Zedelgem - sectie F nr. 1423c - OMV_2020103459 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

2 Omgevingsvergunning Ketels Jens-Tanghe Karlien, Noordveldstraat 36 bus 4, 8200 

Brugge tot het renoveren van een eengezinswoning en bouwen van een garage 

gelegen Diksmuidse Heirweg 13, 8210 Zedelgem - Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - 

sectie A nr. 0135t2 - OMV_2020142056 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden. 

 

3 Omgevingsvergunning Lidl Belgium, Guldensporenpark 90 bus j, 9820 Merelbeke tot 

het regulariseren van uitgevoerde werken en het plaatsen van 3 totems en 6 

vlaggenmasten gelegen Torhoutsesteenweg 166, 8210 Zedelgem - Zedelgem 1ste 

afdeling Zedelgem - sectie D nrs. 0465e2 en 0465c2 - OMV_2020131056 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarde. 

 

4 Omgevingsvergunning Neyt Nicolas-Jaecques Lisa, Hamersvelde 22, 8210 Zedelgem 

tot het verbouwen van een ééngezinswoning en het herbouwen van een bijgebouw 

gelegen Vlasaardstraat 7, 8210 Zedelgem - Zedelgem 3de afdeling Veldegem - sectie 

G nrs. 0306a2, 0306s2, 0306h2 en 0306t2 - OMV_2020105484 - beslissing 

 De gefaseerde omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

5 Omgevingsvergunning Vanwelsenaere Peter, Ruddervoordsestraat 173, 8210 

Veldegem tot het regulariseren van 3 bijgebouwen gelegen Ruddervoordsestraat 

173, 8210 Veldegem - Zedelgem 3de afdeling Veldegem - sectie G nr. 0110f - 

OMV_2020115226 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarde. 

 

6 Omgevingsvergunning Vanwelsenaere Peter, Ruddervoordsestraat 173, 8210 

Veldegem tot het regulariseren van een bijgebouw gelegen Ruddervoordsestraat 

173, 8210 Veldegem - Zedelgem 3de afdeling Veldegem - sectie G nr. 0110f - 

OMV_2020115219 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 5 januari 2021 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Ruimte - Masterplan zorgsite ZWZ - bespreking 

 Het college bespreekt het masterplan. In eerste instantie is er de vraag aan ZWZ vzw om 

de parkeerbehoeften tengevolge van de nieuwe woongelegenheden in kaart te brengen 

en oplossingen te formuleren alsook het eerste ontwerp te herleiden naar de 

oorspronkelijke afspraak mbt de ruimtelijke invulling door ZWZ vzw voor een maximum 

van 6.000 m² inclusief het groen dat nodig is voor de voorziening. Daarnaast dienen de 

bouwkundige voorschriften gerespecteerd (bvb. voorschriften mbt rooilijnen). 

 

8 Milieu – Inzameling afgedankte matrassen -  beslissing   

 Het college gaat akkoord om inzake de aanvaardingsplicht van matrassen samen te 

werken met IVBO 

 

9 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


