BEKENDMAKING VAN EEN AKTENAME MELDING VAN
KLASSE 3-ONDERDELEN VAN EEN VERGUNDE INRICHTING VAN KLASSE 2
45035/17857/1/E/2 – Megaton nv
Bedrijvenpark Coupure 7

Stad Oudenaarde
De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door het College van Burgemeester
en Schepenen in zitting van 05/03/2018 akte werd genomen van de melding van klasse 3-onderdelen
van een vergunde inrichting van klasse 2 ingediend door Megaton nv, gevestigd te 9400 Ninove,
Nederwijk-Oost 279, strekkende tot :
• het uitbreiden met stallen van 5 voertuigen tot in totaal 25 voertuigen (rubriek 15.1.1.)
• de opslag van 10.000 m³ niet-verontreinigde grond afkomstig van bedrijfsgebonden
activiteiten (rubriek 61.2.1.),
op de percelen gelegen, Bedrijvenpark Coupure 7 te 9700 OUDENAARDE, kadastraal bekend :
OUDENAARDE Afd. 8, sectie B, percnr. 471/a.
Enkel de uitbreiding van rubriek 15.1.1. wordt goedgekeurd. De nieuwe rubriek 61.2.1. is niet
uitvoerbaar aangezien deze niet in overeenstemming is met de planologische voorschriften.
Deze aktename geldt als milieuvergunning voor een termijn eindigend op de vervaldag van de
basisvergunning, namelijk tot en met 24/06/2032.
De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 13/03/2018 tot en met 12/04/2018, ter
inzage van het publiek bij de Milieudienst van het stadsbestuur, Administratief Centrum
Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, iedere voormiddag.
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Bestendige Deputatie van de provincieraad van
Oost-Vlaanderen, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de
milieuvergunning.
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 IBAN rekeningnr. BE04 3751 1109 9031 BIC BBRUBEBB.
Te Oudenaarde, 05/03/2018.
Hoogachtend,

De Secretaris
Luc vanquickenborne

De Burgemeester
Marnic De Meulemeester

