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naam van de rechtspersoon
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon

de deputatie

Louis Marcelisstraat 49

Adres waarop de exploitatie plaa_tsv-indt o[ p-laats

z_at

v!1den,

straat en nummer en busnummer Louis Marcelisstraat 49
postnummer en gemeente

Kadastrale gegevens
Soort inrichting Klasse

ummers

sectie

afdeli

[l

klasse I

I

klasse 2

Datum van het besluit:

lnhoud

X

De vergunning werd verleend voor wat de volgende onderdelen betreft

.

| rubri9tslllgEg(sl _.:191 (q!q4)

Omschnjving

04.12.2016

;

hoger dan 55"C, maar dat 100"C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 20 000 I tot en met 500 000 I bij

i verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 I of 25 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 I en 5 000 kg of 5 000 I (EG-richtlijn 67/548/EEG
t van 27 iuni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
i

producten met een geïnstalleerde totale drilfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW

Meer informatie over dit besluit bij de hierna genoemde dienst van de
gemeente

milieudienst

adres

telefoonnummer en eventueel e-mailadres

Het besluit ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het
publiek bij de hierboven genoernde dienst

van

22.12.2014
Diüilè'*i;Aë.à

met

tot en
21.01.2015
dé ;èËêiËeving over oe ôpéruraihëiil

ril üè;i;; - ---

de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij
De procedure wordt bepaald door het vlaams Eglement betr€fEnde de milieuvergunning

Het beroep kan worden ingediend

.
.

door

Etke nâtuurlüke ofrechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de exploitatie vafl de iffichting rechistrceks hinder kan ondervinden
Elke rechtspersoon die zich de bescheming van het leefmilieu statutair tot doel he€ft gesteld, ten minste vijfjaar rechtsporsoonlijkheid b€zit en iû zijn stâtuten
het grondgebied omschreven he€ft tot waar zijn bedrijvigheid zich uitsh€kt

De uiterste datum voor indienen van het beroep is
Voor diegene die louter aange"ÿÿezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bÿ het gemeentebestuur:
De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd
r Een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt
van de bank getekende verklaring,
Een bewijs van de betaling van de dossiertaks (rekeninguittreksel, dooç

