
 
BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN  

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 

45035/964/2/E/3 

Albers Geert-Dochy Ann  
Herlegem 67 

 
Stad Oudenaarde  

 
De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Oost-Vlaanderen in zitting van 15/06/2017 aan dhr en mevr Albers Geert-
Dochy Ann, wonende Herlegem 67, 9700 Oudenaarde een milieuvergunning werd verleend voor 
een periode lopende tot de vervaldag van de basisvergunning nl. tot en met 30/06/2030, om op 
de percelen gelegen  Herlegem 67 te 9700 Oudenaarde, kadastraal bekend : 2° Afd, sectie A, nrs. 
14/b, 18/c2, 18/d2, 18/e2, 18/f2, volgende inrichting te veranderen door wijziging, uitbreiding en 
toevoeging : intensieve pluimveehouderij 
 
met volgende rubrieken : 6.4.1., 6.5.1., 9.3.1.c.2, 9.3.1.d, 12.2.1, 17.3.2.1.1.1.b., 17.3.4.1.b, 
17.3.6.1.b, 17.3.8.1, 17.4, 28.2.c.1, 31.1.1.b, 45.4.e.1, 53.8.2. 
 
De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 07/07/2017 tot en met 06/08/2017, ter 
inzage van het publiek bij de Milieudienst van het stadsbestuur, Administratief Centrum, 
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 Leefmilieu, 
Natuur en Energie, 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, 30/6/2017 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
De Secretaris        De Burgemeester 
Luc Vanquickenborne       Marnic De Meulemeester	  


