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1 Omgevingsvergunning Degomme Didier, Korenbloemstraat 7, 8210 Veldegem tot het 

aanbouwen van een zomerhuis aan de woning en aanbouwen van een overdekt 

terras aan het bijgebouw gelegen Korenbloemstraat 7, 8210 Zedelgem - Zedelgem 

3de afdeling Veldegem - sectie G nr. 0612y3 - OMV_2020170438 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

2 Omgevingsvergunning Deloddere Sharina, Prof. Nelisstraat 22, 8211 Aartrijke tot het 

bouwen van een halfopen woning met carport gelegen Halfuurdreef 28, 8210 

Zedelgem - Zedelgem 3de afdeling Veldegem - sectie G nr. 0574b3 - OMV_2020158870 

- beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

3 Omgevingsvergunning Denys Steve, Ichtegemsestraat 27, 8211 Aartrijke tot het 

slopen en bouwen van een bijgebouw gelegen Ichtegemsestraat 25, 8211 Aartrijke - 

Zedelgem 4de afdeling Aartrijke - sectie B nr. 1774b - OMV_2020169839 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

4 Omgevingsvergunning gemeentebestuur Zedelgem, Pater Amaat Vynckeplein 1, 

8210 Zedelgem tot het plaatsen van een brug over de plaatsebeek gelegen, 

Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie C nrs. 0455, 0361 en 0360a - 

OMV_2020168469 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

5 Omgevingsvergunning Hellebuyck Wouter-Hongerloot Sarah, Dr. Adriaensstraat 3, 

8210 Zedelgem tot het verbouwen van de bestaande ééngezinswoning gelegen Dr. 

Adriaensstraat 3, 8210 Zedelgem - Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie D nr. 

0301k - OMV_2020160115 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

6 Omgevingsvergunning Herrewyn Leen, Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels tot het 

terug open maken van een ingebuisde gracht gelegen Klythoek 7, 8210 Zedelgem - 

Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie C nrs. 0604a2 en 0600b - OMV_2020151212 

- beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 16 maart 2021 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Omgevingsvergunning Stroobants Gerda, Sint-Laurentiusstraat 66 bus 003, 8210 

Zedelgem tot het plaatsen van een luifel gelegen Sint-Laurentiusstraat 66 Bus 3, 

8210 Zedelgem - Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie A nr. 0416a - 

OMV_2021017582 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend. 

 

8 Omgevingsvergunning Vettenburg Dimitri-Vanrolleghem Sarah, Stierenpad 12, 8210 

Zedelgem tot het herbouwen van een woning gelegen Berkenlaan 5, 8210 Zedelgem - 

Zedelgem 1ste afdeling Zedelgem - sectie F nr. 1381m - OMV_2021011530 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

9 Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door vzw Scholengroep Katholiek 

Onderwijs Sint-Rembert, Diocesaan Instituut voor Onderwijs, Bruggestraat 23, 8820 

Torhout tot het bouwen van een basisschool en exploiteren IIOA gelegen Azalealaan, 

8210 Zedelgem - afdeling 1 Zedelgem - sectie B nrs. 0612k, 0614a, 0518r, 0518p, 

0518n, 0661, 0613b - OMV_2020121276 - Inrichtingsnummer: 20201012-0077 

 Het college bespreekt het dossier, in concreto het wegtracé en de parking. 

 

10 Omgeving – Reglement voor het plaatsen van verkoopautomaten – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het reglement voor het 

plaatsen van verkoopautomaten. De voorwaarden luiden als volgt: 

- De verkoopautomaat wordt opgericht in de directe omgeving van en horende bij een 

handelszaak of bedrijf. Verkoopautomaten bij particuliere woningen worden niet 

toegestaan. 

- De verkoopautomaat bevindt zich op privaat terrein, op openbaar domein worden geen 

verkoopautomaten toegelaten. 

- De verkoopautomaat wordt geïntegreerd in de gevel van de handelszaak of van het 

bedrijf, of wordt op een andere manier geïntegreerd in de omgeving van de bestaande 

gebouwen en constructies. 

- De verkeersstroom op het openbaar domein mag niet gehinderd worden. 

- In de directe omgeving moet er op een wettelijke manier geparkeerd kunnen worden. 

Het reglement wordt op de eerstvolgende gemeenteraadszitting ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

11 Ruimte - Vervolgstrategie erfgoedwaarderingsplan – bespreking 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de vervolgstrategie voor het 

erfgoedwaarderingsplan: het beleidsdocument erfgoedwaarderingsplan wordt ter 

bespreking voorgelegd met de fractievoorzitters. 

 

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

heer Pascal De Naeghel, Noordstraat 63A, 8211 Zedelgem tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen Noordstraat 63A, 8211 Zedelgem – Afdeling 4 

Aartrijke – sectie A nrs. 1163b2, 1163t – aktename – nr. OMV_2021040612 – 

inrichtingsnummer 20210305-0064 

 Er wordt akte genomen voor het uitvoeren van een bronbemaling (OMV\_2021040612) 

 

13 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


