
BEKENDMAKING OPENBAAR  

ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN  

OMGEVINGSVERGUNNING   

REF. OMV_2020036850 – Deconinck Brandstoffen bvba  
  

Er werd door Deconinck Brandstoffen bvba, gevestigd Heuvel 12 te 9700 

Oudenaarde, een aanvraag ingediend voor de hernieuwing, verandering en 

uitbreiding van een ingedeelde inrichting of activiteit met stedenbouwkundige 

handelingen, van de brandstoffenhandel gelegen op de percelen, Ind. De 

Bruwaan 14b te 9700 Eine (Oudenaarde), kadastraal bekend : OUDENAARDE 

2 AFD/Eine, sectie B, nrs 606/d2, 606/w2, 606/y2, met als voorwerp:  

 

voor de SH: 

 demonteren van een truckwash 

 hermonteren van een truckwash en uitbreiding ervan 

 slopen van diverse bedrijfsgebouwen 

 aanleg van een parking op de plaats van de gesloopte bedrijfsgebouwen 

 aanpassing werken aan een loods (poorten en dichtmaken opening) 

 uitbreiden van een bestaande loods 

 

voor de IIOA: hernieuwing, verandering en uitbreiding van een bestaande 

vergunning door: 

 uitbreiding met een nieuw perceel waarop een nieuwe truckwash komt 

 hernieuwing van de grote investering die wordt uitgevoerd 

 rubrieken: 3.4.2° (veranderen), 6.2.2°a) (nieuw), 6.4.2° (hernieuwen), 6.5.2° 

(hernieuwen), 15.1.2° (veranderen), 15.2. (hernieuwen), 15.4.1° 

(veranderen), 16.3.2°a) (veranderen), 17.3.2.1.1.2° (veranderen), 17.3.4.3° 

(hernieuwen), 17.3.6.3° (hernieuwen), 17.3.7.3° (hernieuwen), 17.3.8.2° 

(hernieuwen), 17.4. (hernieuwen), 19.6.1°a) (nieuw), 21.3. (veranderen), 

26.2. (hernieuwen), 36.4.1° (veranderen). 

 

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de 

deputatie. Hierbij kan u terecht voor meer info. 

 

De aanvraag, ligt gedurende een periode van 29/04/2020 tot en met 28/05/2020 

ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het stadsbestuur, 

Administratief Centrum, Omgevingsloket 2, Tussenmuren 17 te 9700 

Oudenaarde (enkel op afspraak www.oudenaarde.be of 055/31 46 01). 

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over 

de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en 

schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket 

(www.omgevingsloket.be). 

  

Te Oudenaarde, 23/04/2020  

  

algemeen directeur                      burgemeester  

get. Luc Vanquickenborne             get. Marnic De Meulemeester   
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