
 
BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN  

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG 

voor de verandering van een inrichting van klasse 1 
 

45035/16782/2/E/4 – NV Balta Oudenaarde  

 
Stad Oudenaarde 

 
 
De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Deputatie in zitting van 
16/11/2017 aan Balta Oudenaarde nv , gevestigd Industriepark "De Bruwaan" 4  te 9700 Bevere 
een milieuvergunning werd verleend voor een periode lopende tot en met 13/09/2023, om op de 
percelen gelegen Industriepark "De Bruwaan" 2-4 te 9700 Oudenaarde, kadastraal bekend : 
OUDENAARDE 2 AFD/EINE, sectie B, nrs 295C, 296C, 304B, 317D, 318F, 607A02, 607C2, 
607V en OUDENAARDE 8 AFD/BEVERE, sectie A, nrs 119K, 119R, 119S, de tapijtenfabriek te 
veranderen. 
 
Toepasselijke rubrieken : 6.4.1, 12.3.2, 15.1.2, 16.3.1.2., 17.1.1.1, 17.1.2.1.2., 17.3.2.1.2.1., 
17.3.2.1.1.1.b, 17.3.4.2.a, 17.3.6.2.a, 17.3.7.1.a, 17.3.8.2., 17.4, 26.2., 29.5.5.1.a, 29.5.7.2.a.1 
 
De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 1/12/2017 tot en met 31/12/2017, ter 
inzage van het publiek bij de Milieudienst van het stadsbestuur, Administratief Centrum 
Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde (iedere voormiddag). 
 
Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen, beschreven in het 
Vlarem I, mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse 
Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Omgeving – 
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 
Brussel. 
 
Beroep kan enkel binnen de periode van deze aanplakking ingediend worden bij ter post 
aangetekend schrijven, door diegenen die louter aangewezen zijn op de kennisname via dit bericht 
en de inzage bij het stadsbestuur. 
 
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroep gevoegd : een door het stadsbestuur af te 
leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt en een bewijs van de 
betaling van de dossiertaks op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 BBRUBEBB. 
 
Te Oudenaarde, 27/11/2017. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
De Secretaris        De Burgemeester 
Luc Vanquickenborne       Marnic De Meulemeester
 


