BEKENDMAKING VAN EEN BODEMSANERINGSPROJECT EN
OPENBAAR ONDERZOEK
Door de gemeente Kuurne
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OVAM dossiernummer: 13611

Dossier ingediend bij OVAM door:

A+E Consult BV, Koning Boudewijnstraat 180,
8930 Lauwe

Titel bodemsaneringsproject:

Bodemsaneringsproject Devos-Capoen,
Brugsesteenweg +30, 8520 Kuurne.

Gegevens over de opdrachtgever
Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30 8520 Kuurne
Gegevens over de inrichting
Adres waar de saneringswerken zullen plaatsvinden: Brugsesteenweg +30, 8520
Kuurne
Kadastrale gegevens: Sectie B
Perceelnummer 722 V en 730 V
Omschrijving, in het algemeen, van de activiteiten waarvoor overeenkomstig
artikel 83 van het Vlarebo advies van het College van Burgemeester en Schepenen
vereist is:
Het betreft een nieuwe verontreiniging met minerale olie, ethylbenzeen en xyleen in het
vaste deel van de aarde en met minerale olie, benzeen en xyleen in het grondwater. Er is
tevens puur product (minerale olie) aanwezig. De aanwezige verontreiniging werd
veroorzaakt door een calamiteit in 2015 ter hoogte van de ondergrondse afvalolietank.
- Grondsanering: ontgraving – Off-site reiniging
- Grondwatersanering: grondwaterontrekking, zuivering en lozing in Heulebeek
Toepasselijke rubrieken Vlarem: rubrieken: 3.6.8.2. – 53.8.3
Afvalwaterzuiveringsinstallatie en lozen
(incl. gevaarlijke stoffen – bijlage 2C van VLAREM I)
Grondwateronttrekking incl. drijflaagverwijdering met debiet van meer dan 30.000 m³/jaar
Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden
Meer informatie betreffende deze aanvraag bij
de hierna genoemde dienst van de gemeente

Ruimtelijke omgeving
omgevingsloket@kuurne.be
Marktplein 9, 8520 Kuurne
056/73.71.43,

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de volgende periode ter inzage van
het publiek bij de hierboven genoemde dienst: van 6 augustus 2021 tot en met 5
september 2021 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van
burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, of mondeling worden meegedeeld
aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.
Te Kuurne, 5 augustus 2021

