Provincie Vlaams-Brabant – Arrondissement Leuven
Stad Zoutleeuw, Aen Den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN
OMGEVINGSVERGUNNING
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De Watergroep_WPC Ossenweg_regularisatie
Ossenwegstraat 1A te 3440 Zoutleeuw , Afdeling 24130, sectie C, perceel 140B, 142/2D,
38/2_, 39G2, 39K2, 39L2, 39P2, 39T2, 62B, 65D, 77B
Smeesters Griet

Het schepencollege van Zoutleeuw deelt mee dat door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening een aanvraag
voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor een regularisatie voor
de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Ossenwegstraat 1A te 3440 Zoutleeuw, en met als kadastrale
ligging afdeling 24130, sectie C, percelen 140B, 142/2D, 38/2_, 39G2, 39K2, 39L2, 39P2, 39T2, 62B, 65D, 77B.
Het betreft een aanvraag tot regularisatie van de Watergroep_wpc ossenweg.
Type handelingen: een regularisatie voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De Watergroep wenst een regularisatie van de huidige vergunning. De vergunning is nog geldig tot begin 2033
(zelfde einddatum als de winningsvergunning.) De opslag van gevaarlijke stoffen is veranderd, evenals het vermogen
van de compressoren en de transformatoren.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering of de gewestelijke
omgevingsambtenaar. Hierbij kan u terecht voor meer info.
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/11/2018 tot en met 22/12/2018.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 22/12/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de stad Zoutleeuw.
Reden openbaar onderzoek: op verzoek van departement Omgeving - klasse 1-inrichting
Bezwaren
of
opmerkingen
kan
u
via
het
omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen van de stad Zoutleeuw, Aen Den Hoorn nr. 1 te 3440 Zoutleeuw en dat vóór het einde van
het openbaar onderzoek.
Voor meer info kan u terecht bij :
Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling,
GOP.omgeving@vlaanderen.be, Tel : 02 553 11 71
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