Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Veurne
Gemeente Alveringem

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER
EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
Gegevens over de bevoegde overheid :

Het college van burgemeester en schepenen

Gegevens over de aanvrager / exploitant :
Voornaam en achternaam

Alveringems Petroleumbedrijf bvba

Straat en nummer

Putstraat 48

Postnummer en gemeentebestuur

8690 Alveringem

Gegevens over de inrichting :
Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden
Straat en nummer

Putstraat 48

Postnummer en gemeente

8690 Alveringem

Kadastrale gegevens :
afd 1 sectie C nr. 781 M2
Soort inrichting :
Omschrijving in het algemeen (hoofdactiviteiten) : verder exploiteren tankstation met brandstoffendepot en
exploiteren traiteurdienst
Klasse: 2
Gegevens over de beslissing :
Datum van het besluit : 7 november 2017
Rubrieknummers :
• 3.4.1°a) : lozen van 482,1 m³/jaar bedrijfsafvalwater
• 6.5.2° : 6 brandstofverdeelslangen
• 15.4.2°a) : wassen van 3 voertuigen/week
• 16.3.1.1° : koelinstallaties 6 kW
• 17.3.2.1.1.2° : opslag van 34.569,5 kg diesel (41.500 liter), 960 kg petroleum (1.20 liter) en 4.207,5
kg gasolie (4.950 liter)
• 17.3.2.2.2°a) : opslag van 8500 kg benzine (10.000 liter)
• 45.4.d) : verkooppunt van producten van dierlijke producten
Einddatum vergunning : onbepaalde duur
Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden :
Meer informatie over dit besluit bij de hierna genoemde dienst van de gemeente
Dienst omgeving, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem.
Telefoon:
058/28.88.81
E-mail: omgeving@alveringem.be
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Het besluit ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst:
van 13 november 2017 tot en met 12 december 2017. Dit onverminderd de regelgeving over de
openbaarheid van bestuur.
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden :
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincieraad van WestVlaanderen.
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door :
-

elke natuurlijke of rechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting
rechtstreeks hinder kan ondervinden
elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu tot statutair doel heeft gesteld, ten
minste vijf jaar rechtspersoonlijk bezit en in zijn statuten het grondgebied omschreven heeft tot waar
zijn bedrijvigheid zich uitstrekt

De uiterste datum voor het indienen van het beroep is :
Voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het
gemeentebestuur : 12 december 2017.
De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd
-

een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de
beslissing blijkt
een bewijs van de betaling van de dossiertaks (rekeninguittreksel, door gemachtigde van de bank
getekende verklaring, )

Wouter Accou
Secretaris

Gerard Liefooghe
Burgemeester
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