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1 Omgevingsvergunning aan Ballieu Dimitrie, Kloosterstraat 25, 8210 Veldegem tot 

het bouwen van een garage gelegen Kloosterstraat 25, 8210 Veldegem – 3de afdeling 

Veldegem - sectie G nr. 0586s  6 - OMV_2023004579 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

2 Omgevingsvergunning aan Depoorter Kurt, Mexicostraat 60, 8480 Ichtegem tot het 

heroprichten van een woning en woningbijgebouw na afbraak van de bestaande 

bebouwing gelegen Moubekestraat 106, 8210 Zedelgem – 1ste afdeling Zedelgem - 

sectie C nr. 0682m - OMV_2022127060 - beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

3 Omgevingsvergunning aan Staelens Philippe-Vinckier Lieve, Faliestraat 42, 8210 

Zedelgem tot het bouwen van een woningbijgebouw (zwembad) gelegen Faliestraat 

42, 8210 Zedelgem – 1ste afdeling Zedelgem - sectie C nr. 0085l - OMV_2022168090 - 

beslissing 

 De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden. 

 

4 Omgevingsvergunning de heer en mevrouw Robbie Aelter-Vandaele, Hoge 

Vautestraat 29, 8210 Zedelgem tot het herbouwen van een woning en bouwen van 

een bijgebouw na slopen van de bestaande bebouwing en exploiteren IIOA gelegen 

Bergenstraat 7, 8210 Zedelgem – Afdeling 3 Veldegem - sectie G nr. 0617b6 - 

OMV_2022148638 - Inrichtingsnummer: 20230116-0033 - beslissing 

 De omgevingsvergunning (OMV_2022148638) wordt afgeleverd onder voorwaarden. 

 

5 Omgeving – Omgevingsvergunning, de heer Vandemoortele Frederique, Hoogstraat 

32, 8730 Beernem, voor het uitvoeren van een stedenbouwkundige handeling en 

IIOA  gelegen Snellegemsestraat 147, 8210 Zedelgem, OMV_2021179765- 

inrichtingsnummer  20211217-0010 - Beslissing van de bestendige deputatie  d.d. 5 

januari 2023 - kennisname 

 Het beroep ingesteld tegen de beslissing van het college van 05/07/2022 houdende 

weigering tot het bouwen van een dierenkkliniek en exploiteren IIOA, wordt ontvankelijk 

en gegrond verklaard. De OMV wordt verleend onder voorwaarden. 

 

6 Omgeving - Mogelijke invulling voormalige Flandria-site - bespreking 

 Het college bespreekt de mogelijke invulling van de Flandria site. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het Omgevingscollege van 28 februari 2023 - gedeelte omgeving - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

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

heer Klaas Ockier, Pierlapont 136, 8210 Zedelgem tot de exploitatie van een 

inrichting van klasse 3, gelegen Pierlapont 136, 8210 Zedelgem – Afdeling  2 Loppem 

– sectie D nr. 0253g – aktename – nr. OMV_2023024390 – inrichtingsnummer 

20200325-0085 

 Er wordt akte genomen voor het uitvoeren van een bemaling voor aanleg zwembad 

(OMV_2023024390). 

 

8 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


