BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket

OMV_2018049273

Referentie gemeente

20180283_OGV

Aanvrager

Eandis System Operator CVBA

Adres aanvrager

Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle

Projectnaam gemeente
Ligging

Omgevingswerken en verder exploiteren
gasontvangststation
Muizenvaart zn, 2812 Mechelen-Muizen

Kadastrale ligging

Afdeling 12409, sectie D, perceel 15H3 en 15K3

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen deelt mee dat bovenvermelde aanvraag tot omgevingsvergunning is
ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen voor:
☒ stedenbouwkundige handelingen
☒ de exploitatie van een ingedeelde inrichting
☐ het verkavelen van gronden
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Muizenvaart zn te 2812 Mechelen-Muizen, en met als kadastrale ligging
Afdeling 12409, sectie D, perceel 15H3 en 15K3.
De aanvraag betreft het verder exploiteren van een ontspanningsstation voor aardgas.
De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen:
Omgevingswerken aan het bestaand gasontvangststation omvattende:
 plaatsen van een nieuwe draadafsluiting rondom het gasstation
 leggen van een betonplaat en een bovenbuis
 het rooien van 1 hoogstammige boom
 het leggen van grindverharding
De aanvraag bevat volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst:
 een aardgasontspanningsstation met een maximum debiet van 60.000 Nm³/uur (hernieuwing - 16.5)
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 09/05/2018 tot en met 07/06/2018.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 07/06/2018, worden ingekeken:
 via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek met referentie 2018049273
 of in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1 te 2800 Mechelen. U kan hier terecht op maandag, dinsdag en woensdag van
9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur, op donderdag van 13.30 uur tot 19.30 uur, op vrijdag van 9.00 uur tot
12.30 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen. Dit kan:
 analoog per brief op het volgende adres: Grote Markt 21, 2800 Mechelen
 digitaal via omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
De stad organiseert geen informatievergadering voor deze aanvraag.
Voor meer info kan u terecht bij
 bevoegde overheid:



Dienst Omgevingsvergunningen
e-mail : omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be
tel : 03 224 64 81

contactpunt stad Mechelen :

Te Mechelen, 09/05/2018

Afdeling Omgeving
e-mail : omgeving@mechelen.be
tel : 0800 20 800

