
 

Bekendmaking van een 

BODEMSANERINGSPROJECT 
(BESLUIT VAN 14 DECEMBER 2007 VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET VLAAMS REGLEMENT 

BETREFFENDE DE BODEMSANERING EN DE BODEMBESCHERMING) 
 
 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door VZW VLABOTEX, gevestigd 

President Kennedypark 31A, 8500 KORTRIJK, een bodemsaneringsproject is ingediend. 

De bodemsaneringswerken zullen gebeuren onder de begeleiding van erkend bodemdeskundige 
N.V. ENVIROSOIL, op het terrein gelegen Mandellaan 345 te 8800 ROESELARE. De 

bodemsanering zal volgende kadastrale percelen omvatten: afdeling 2, sectie B, perceelnr(s). 

1578Y3, 1578H3, 1577K2, 1578E4, 1578A4, 1578B4 en openbaar domein (Mandellaan). 

Dit bodemsaneringsproject omvat de exploitatie van ingedeelde inrichtingen die vergunningsplichtig 
zijn overeenkomstig artikel 6, eerste lid, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning, met name: 

 

Rubriek 3.6.3.2° Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het 

ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of 

niet één of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in hogere concentraties 

dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van 

artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5 ingedeelde 

inrichtingen, met een effluent: van meer dan 5 m³/h tot en met 50 m³/h 

 

Rubriek 53.8.2° Andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen, 

vermeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan het totaal opgepompte debiet groter 

is dan 5000 m³ per jaar en kleiner is dan of gelijk is aan 30.000 m³ per jaar 

 

 
Het bodemsaneringsproject ligt gedurende de periode van 09/02/2021 tot 11/03/2021 ter 

inzage van het publiek bij de Dienst Omgevingsvergunningen – Sectie Milieuvergunningen – 
Stadhuis, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. Gezien de coronacrisis kan dit bodemsaneringsproject 

enkel na afspraak worden ingekeken (tel 051 26 22 90 – milieuvergunningen@roeselare.be). U 
meldt zich aan bij het onthaal. 

 

Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk bezwaren en opmerkingen richten aan het college 

van burgemeester en schepenen. 
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