
 

Bekendmaking van conformverklaring 
van een gefaseerd 

BODEMSANERINGSPROJECT 
(DECREET VAN 27 OKTOBER 2006 BETREFFENDE DE BODEMSANERING EN DE BODEMBESCHERMING) 

 
 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de OVAM, bij besluit van 
04/03/2022, het gefaseerd bodemsaneringsproject met als titel “derde gefaseerd 

Bodemsaneringsproject  - deel risicobeheer Kern 1,3,4 en 6, DrumDrum NV, 
Schaapbruggestraat 37 te 8800 Roeselare, opgesteld door Arcadis Belgium NV in opdracht van 

DrumDrum NV, conform werd verklaard aan de bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 

 

Kadastrale gegevens van de te saneren gronden: 

 afdeling 7, sectie A, perceelnummer 51 A2 

 

Het conformiteitsattest ligt gedurende de periode van 17/03/2022 tot en met  15/04/2022 
ter inzage van het publiek bij de dienst Omgevingsvergunningen – sectie Milieuvergunningen, 

Delaerestraat 41 te Roeselare. Dit conformiteitsattest  kan enkel na afspraak worden ingekeken 
(tel 051 26 22 90 – milieuvergunningen@roeselare.be). U meldt zich aan bij het onthaal. 

 

Tegen de conformverklaring van het bodemsaneringsproject kan op grond van artikel 55 van het 

Bodemdecreet, overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet, beroep 
worden aangetekend bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of bij afgifte tegen 

ontvangstbewijs bij de Vlaamse Regering, per adres Vlaamse overheid, Departement Omgeving, 
Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning, Koning Albert II-laan 20, bus 8, B - 1000 

Brussel. 

Het beroep wordt, op straffe van onontvankelijkheid, aangetekend bij ter post aangetekende 

zending met ontvangstbewijs of afgegeven tegen ontvangstbewijs binnen dertig dagen na 
ontvangst van de kennisgeving van het conformiteitsattest, respectievelijk binnen dertig dagen na 

de eerste dag van de aanplakking van de beslissing voor de personen die aangewezen zijn op de 

bekendmaking via aanplakking. 

Bij het beroepschrift worden, op straffe van onontvankelijkheid, de volgende documenten gevoegd : 
een afschrift van de bestreden beslissing, als het beroep wordt ingediend door personen die 

aangewezen zijn op de bekendmaking via aanplakking, een attest van de burgemeester waaruit de 

bekendmaking blijkt. 

 

 

Geert Sintobin Kris Declercq 
Algemeen Directeur Burgemeester 
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