BEKENDMAKING

- BESLISSING MILIEUVERGUNNING KLASSE 2

Dienst:
Registernr.:
Onderwerp:

Wonen en ondernemen: milieu
Dossier
752.2/2017/015
B18-0083
Datum aanplakking:
26 april 2018
Bekendmaking beslissing milieuvergunning klasse 2 – Willy Zelderloo en
Benny Zelderloo

Bevoegde overheid:

College van burgemeester en schepenen

Gegevens aanvragers:

Willy Zelderloo en Benny Zelderloo
Sint-Martinusstraat 62/Sint-Martinusstraat 97
1700 Sint-Martens-Bodegem

Gegevens inrichting:
Adres exploitatie:

Sint-Martinusstraat 62, 1700 Sint-Martens-Bodegem

Kadastraal:

Afd. 7 sectie C nr. 42X en 42B2

Hoofdactiviteit:

landbouwbedrijf

Toepasselijke Vlarem-rubrieken:
9.4.3.b)1°: grote zoogdieren: koeien (51)
9.6. b): kleine herkauwers – schapen (35)
28.2.b)2°: opslagplaats van dierlijke mest (260 m³)
Voorwerp van de aanvraag: exploitatie van een nieuwe inrichting
Gegevens over de beslissing:
Datum van het besluit : 16 april 2018
De vergunning werd verleend voor wat de volgende onderdelen betreft:
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij: de deputatie van Vlaams-Brabant
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.
Het beroep kan ingediend worden door:
- elke natuurlijke of rechtspersoon die ten gevolge van de vestiging en de exploitatie van de
inrichting rechtstreeks hinder kan ondervinden.
- elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu statutair tot doel heeft gesteld, ten
minste 5 jaar rechtspersoonlijkheid bezit en in zijn staturen het grondgebied omschreven heeft tot waar zijn
bedrijvigheid zich uitstrekt.
De uiterste datum voor het indienen van het beroep is: 25 mei 2018
Voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het
gemeentebestuur.
De volgende stavingstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:
- een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de
beslissing blijkt.
- een bewijs van de betaling van de dossiertaks
In opdracht:

Marianne Vanden Houte
algemeen directeur

Willy Segers
burgemeester
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