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1 Omgevingsvergunning BVBA VAEKE - de heer Vanhollebeke Niels, Moubekestraat 48, 

8211 Zedelgem, tot het bouwen van een woning en berging na slopen bestaande 

gebouwen gelegen Moubekestraat 52, 8211 Zedelgem - 4de afdeling Aartrijke - sectie 

C nrs. 0062e en 0065a - OMV_2021014786 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

2 Omgevingsvergunning de heer Titeca Vincent, Westlaan 466, 8800 Roeselare, tot het 

bouwen van een woning en bijgebouw gelegen Sint-Jorislaan 46, 8210 Zedelgem - 

1ste afdeling Zedelgem - sectie B nr. 0912g2 - OMV_2021040854 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

3 Ruimte - Beroep ingediend bij de deputatie tegen de omgevingsvergunning 

afgeleverd aan de heer Busschaert Bart, Lange Molenstraat 90, 8200 Brugge tot het 

bouwen van 2 ééngezinswoningen gelegen 't Veld 72, 8211 Zedelgem - 

OMV_2020164554 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het beroep. 

 

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

BVBA Marc Verhegge, De Arend 12, 8210 Zedelgem tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen Groenestraat 134A, 134, 8210 Zedelgem – Afdeling 1 

Zedelgem – sectie D nr. 0386c4 – aktename – nr. OMV_2021094408 – 

inrichtingsnummer 20210528-0061 

 Er wordt akte genomen voor het uitvoeren van een bronbemaling (OMV\_2021094408). 

 

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

BVBA Verhuring Defloo, Eernegemsestraat 134, 8211 Zedelgem tot de exploitatie van 

een inrichting van klasse 3, gelegen Kruishillestraat 7, 8210 Zedelgem – Afdeling 1 

Zedelgem – sectie D nr. 0401g – aktename – nr. OMV_2021093434 – 

inrichtingsnummer 20210527-0015 

 Er wordt akte genomen voor het uitvoeren van een bronbemaling (OMV\_2021093434). 

 

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 Omgevingscollege van 8 juni 2021 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 


