GEMEENTE ARDOOIE
BEKENDMAKING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1
De burgemeester brengt ter kennis van het publiek dat door Louage & Wisselinck NV,
Stationsstraat 221, 8850 Ardooie, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om toelating te
bekomen voor metaalverwerkend bedrijf , gelegen in Stationsstraat 221, 8850 Ardooie,
Ardooie, afdeling 1 Sectie A nr 1053z2
Rubrieken: 12.2.1° ( Transformatoren): : 12.3.2. laden van akkumulatoren): : 15.1.1°
(stalplaats voertuigen): 15.2. ( herstellen van voertuigen ): 15.4.1° (wassen van voertuigen)
16.3.1.2° (- inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen)
16.3.2.1° : 17.1.2.1.2° (gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten) 17.1.2.2.2°
(gevaarlijke gassen in vaste reservoirs): 17.3.2.1.1.2° gasolie, diesel, lichte stookolie)
17.3.2.1.2.1° (ontvlambare vloeistoffen ): 17.3.2.2.1°a) (Ontvlambare vloeistoffen van
gevarencategorie 1 en 2 ): 17.3.4.1°a) (bijtende vloeistoffen en vaste stoffen): 17.3.6.1°a)
(schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen) : 17.3.7.1°a) (stoffen die op lange termijn
gevaarlijk zijn voor de gezondheid ) : 17.3.8.1° (stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch
milieu: 17.4. ( Gevaarlijke stoffen in kleine verpakking): 19.3.1° (mechanisch behandelen en
het vervaardigen van artikelen uit hout) : 19.6.1°a) (opslagplaatsen van hout) : 23.1.1°b)
(vervaardigen van kunststoffen): 23.3.1°a) (opslag van kunststoffen) 24.4. ( Laboratoria):
29.5.2.3° ( Smederijen.): 29.5.4.1°a) (stralen met zand): 29.5.5.3° (oppervlaktebehandeling
van metalen) : 29.5.7.b)1° ( Ontvetten van metalen): 3.2.2.a). ( Het lozen van huishoudelijk
afvalwater)3.6.3.1° ( Afvalwaterzuiveringsinstallaties) : 31.1.1. ( Vast opgestelde motoren ):
33.4.1°a) ( opslag van papier, karton): 4.3.a)2° (het mechanisch, pneumatisch of
elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen): 43.1.2° ( Verbrandingsinrichtingen ):
53.8.2° ( WINNING VAN GRONDWATER): 6.4.1° ( – Brandstoffen): 6.5.1° (
brandstofverdeelinstallatie)
Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis vanaf 05-04-2017 tot 05-052017, elke werkdag tussen 9 en 12 uur.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van
Burgemeester en Schepenen worden gericht.
Mondelinge bezwaren kunnen medegedeeld worden aan de Burgemeester of aan een door
hem aangewezen ambtenaar.
Er wordt geen informatievergadering georganiseerd. --/--/---De Burgemeester,
K. Callens

