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1 Omgevingsvergunning Beuselinck Jelle-Puype Hanne, Halfuurdreef 131, 8210 

Veldegem tot het bouwen van een woning met praktijkruimte na slopen van de 

bestaande bebouwing gelegen Halfuurdreef 131, 8210 Veldegem - Zedelgem 3de 

afdeling Veldegem - sectie G nr. 0617r6 - OMV_2020144382 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

2 Omgevingsvergunning cvba Lemon Consult - Bossuyt Dieter, Groenestraat 38b, 8755 

Ruiselede tot het slopen van de bestaande bebouwing en bouwen van kantoren met 

woonst gelegen Stationsstraat 20, 8210 Loppem - Zedelgem 2de afdeling Loppem - 

sectie B nr. 0496a - OMV_2020122919 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

3 Omgevingsvergunning de heer Devriendt André, Zaggebroekstraat 3, 8210 Zedelgem 

tot het bouwen van nieuwe loods na slopen bestaande stallen en exploiteren IIOA 

gelegen Zaggebroekstraat 3, 8210 Zedelgem – afdeling 1 Zedelgem - sectie B nrs. 

0793b, 0789b, 0792c - OMV_2020111676 - Inrichtingsnummer: 20200825-0082 - 

beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV\_2020111676) wordt afgeleverd onder voorwaarden 

 

4 Omgevingsvergunning Declerck Silke, Sint-Martinusstraat 12, 8210 Loppem tot het 

plaatsen van een carport gelegen Sint-Martinusstraat 12, 8210 Loppem - Zedelgem 

2de afdeling Loppem - sectie B nr. 0219l4 - OMV_2020157015 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

5 Omgevingsvergunning Degruyter Delphine, Doornlaan 3, 8210 Zedelgem, tot het 

aanleggen van een oprit in de voortuin gelegen Doornlaan 3, 8210 Zedelgem - 

Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie F nr. 1387f - OMV_2020166993 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarde. 

 

6 Omgevingsvergunning gemeentebestuur Zedelgem, Pater A. Vynckeplein 1, 8210 

Zedelgem tot het aanleggen van een voetpad en het rooien van 23 bomen gelegen 

Koningin Astridstraat, 8210 Zedelgem - Zedelgem 3de afdeling Veldegem - sectie A 

nrs. 0177v3, 0177l3 en 0177z3 - OMV_2020111670 - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 9 februari 2021 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Omgevingsvergunning Muhammad Hassan, Ruddervoordsestraat 71, 8210 Zedelgem 

tot het verbouwen van een ééngezinswoning gelegen Ruddervoordsestraat 71, 8210 

Zedelgem - Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie F nr. 1437r - OMV_2020161752 - 

beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarde. 

 

8 Omgevingsvergunning Van Houtte Henk, Buskinslaan 21, 8210 Zedelgem tot het 

verbouwen van de woning gelegen Buskinslaan 21, 8210 Zedelgem - Zedelgem 2de 

afdeling Loppem - sectie C nr. 0372y - OMV_2020168257 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarde. 

 

9 Omgevingsvergunning Vlaminck Dimitri-Mortier Sammy-Jo, De Kaaie 4, 8211 

Aartrijke tot het verbouwen en uitbreiden van een woning gelegen De Kaaie 4, 8211 

Aartrijke - Zedelgem 4de afdeling Aartrijke - sectie B nrs. 0399v2 en 0399a2 - 

OMV_2020145182 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

10 Omgeving - omgevingsvergunning- BVBA Moeyaert Erik, de Maerestraat 13, 8210 

Zedelgem, het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en exploiteren van 

IIOA, gelegen te idem,  - OMV_2020138536- Inrichtingsnummer: 20170919-0014 

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. 21 januari 2021  houdende verlenen van vergunning 

aan BVBA Moeyaert Erik, de Maerestraat 13, 8210 Zedelgem, het uitvoeren van 

stedenbouwkundige handelingen en exploiteren van IIOA, 

 

11 Geven van advies aan Provincie West-Vlaanderen over de 

omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door  BVBA Rovarco tot het veranderen 

van een varkenshouderij gelegen Krinkelweg 5, 8211 Zedelgem - afdeling 4 Aartrijke 

- sectie A nrs. 0750e, 0750d - OMV_2020056539 - Inrichtingsnummer: 20200430-0060 

 Er wordt een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor deze omgevingsvergunning 

(OMV\_2020056539) 

 

12 Ruimte - Beslissing over het beroep ingediend tegen de weigering van de 

omgevingsaanvraag afgeleverd aan bvba Vastgoed Actief - Dumarey Anthony, 

Marktstraat 20 bus 1, 8460 Oudenburg tot het verkavelen van grond in 3 kavels 

gelegen Eernegemsestraat 119, 8211 Zedelgem- OMV_2020023301 - Kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de beslissing. 

 

13 Omgeving - Milieu - Ontwerp-MER ‘De ontwikkeling van een voetbalstadion met park 

op de Olympiasite in Brugge’ ingediend  14 januari 2021 - dossiernummer – PR3259 – 

geven van advies 

 Het college van burgemeester en schepenen formuleert een advies in het kader van de 

derde scoping van het Ontwerp-MER ‘De ontwikkeling van een voetbalstadion met park 

op de Olympiasite in Brugge’ dossiernummer – PR3259. 

 

 

 

 

 



 

14 Omgeving - Milieuvergunning - Versyck Frans, Brug Jos Lievensstraat 33, 8210 

Zedelgem, voor het verder exploiteren  en wijzigen van een rundveefokkerij gelegen 

te idem, - dossier 31040/249/1/B/3 beslissing in beroep 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. 21 januari 2021  mbt de exploitatie van Versyck Frans, 

Brug Jos Lievensstraat 33, 8210 Zedelgem, 

 

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

mevrouw Nathalie Sys, Elzenhoek 6, 8210 Zedelgem tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen Elzenhoek 6, 8210 Zedelgem – Afdeling 2 Loppem – 

sectie D nr. 0211w – aktename – nr. OMV_2021015536 – inrichtingsnummer 

20210128-0071 

 Er wordt akte genomen voor een bemaling (OMV\_2021015536) 

 

16 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


