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BEKENDMAKING CONFORMITEITSATTEST BODEMSANERINGSPROJECT

Onderwerp:

Beperkt bodemsaneringsproject Lenniksebaan 49, 1701 Dilbeek

Datum van bekendmaking:

29.10.2018

Registernr.: B18-0317

Dossier:

35879

Inzage dossier:

Tot woensdag 28 november 2018 (elke werkdag van 9 tot 12 uur of op afspraak) bij
team wonen & ondernemen – Kasteelhoeve, de Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek –
02 451 68 70 – wonenenondernemen@dilbeek.be .
schriftelijk richten aan de Vlaamse overheid, departement omgeving, afdeling
beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning, Koning Albert II-laan 20 bus 8, B1000 Brussel.

Beroepsschrift:

De burgemeester brengt ter algemene kennis aan het publiek:
Het conformiteitsattest met als referentie C-20463, opgesteld door de OVAM op 18.10.2018 met
betrekking tot het beperkt bodemsaneringsproject, opgesteld door Esher bvba in opdracht van Saïd
Badich, Lenniksebaan 49 te 1701 Dilbeek.
Locatie: Lenniksebaan 49, 1701 Dilbeek. Kadastraele gegevens te saneren gronden: Dilbeek 5 e
afdeling, sectie C nr. 130x. Het betreft een voormalige garagewerkplaats.
De bodemsanering wordt uitgevoerd ia een mootsgewijze kernontgraving, zonder bemaling. Daartoe
zal de binnenmuur en de houten zoldering tijdelijk verwijderd worden. Er zal gestreefd worden om de
risicogrenswaarden te bereiken. Na de ontgraving zal de site naar de oorspronkelijke toestand hersteld
worden. De ontgraving zal ca. 1 maand in beslag nemen en tijdelijk gepaard gaan met beperkt geur-,
stof- en geluidshinder.
De OVAM heeft het bodemsaneringsproject conform verklaard aan de bepalingen van het
Bodemdecreet. De bodemsaneringswerken moeten worden aangevat voor 1 juni 2019. In het
conformiteitsattest zijn de uitvoeringsvoorwaarden opgenomen.
Op grond van artikel 61 van het Bodemdecreet kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de
Vlaamse Regering tegen dit besluit, overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet.
Het beroepsschrift moet verstuurd worden bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of
afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan de Vlaamse regering op volgend adres:
Vlaamse overheid
Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Koning Albert II-laan 20 bus 8
B-1000 Brussel
In opdracht:

Marianne Vanden Houte
algemeen directeur

Willy Segers
burgemeester
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