
 
 
 
 
BEKENDMAKING VAN EEN VERZOEK TOT HET WIJZIGEN VAN DE 
MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN VAN EEN INRICHTING VAN KLASSE 2 – BUYSE 
& CO, GRAAF VAN LANDASTSTRAAT 160 TE 9700 OUDENAARDE 
 

Stad Oudenaarde 
 
 

 
De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door BUYSE & CO bvba,  
gevestigd te 9750 Ouwegem, Huisgaverstraat 26 een verzoek tot wijziging  van de 
milieuvergunningsvoorwaarden is ingediend voor de inrichting gelegen, Graaf van Landaststraat 
160 te 9700 Oudenaarde, kadastraal bekend : Oudenaarde Afd. 2, Sie A, percnrs. 520 c, met als 
voorwerp : 
 
wijzigen van de bijzondere voorwaarde opgelegd in de vergunning van het College van burgemeester 
en schepenen dd. 25/04/2016  : “De openingsuren zijn beperkt van maandag tot en met zaterdag van 
7u tot 20u. Gesloten op zon- en feestdagen.” 
te vervangen door : “De openingsuren zijn beperkt van 7 uur tot 22 uur op werk-, zon- en 
feestdagen. Tussen 19 uur en 22 uur mogen enkel carwashboxen 2, 3 en 4 en stofzuiger 2 in 
werking zijn, de exploitant dient de nodige maatregelen te treffen opdat dit werkingsregime 
volautomatisch kan functioneren. Ten behoeve van de klanten dient dit via een informatiebord 
te worden verduidelijkt dat tussen 19 uur en 22 uur carwashbox 1 en stofzuigers 1 en 3 niet in 
werking zijn.” 
 
De procedure is gestart op 12/07/2017 bij het College van burgemeester en schepenen. 
 
De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende een periode van 24/07/2017 tot en met  
22/08/2017 (12 uur) ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het stadsbestuur, 
Administratief Centrum, 3 de verdiep, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde (iedere voormiddag). 
 
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en 
Schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan 
een door hem aangewezen ambtenaar. 
 
 
 
Te Oudenaarde, 17/07/2017. 
 
 
 
 
 
De Secretaris wnd.                                                                                             De Burgemeester 
Helena Ackaert                                                                                       Marnic De Meulemeester  


