OPENBAAR ONDERZOEK
BEKENDMAKING VAN EEN AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING
.

Referentie omgevingsloket:

OMV_2021188216

Referentie gemeente:

2022/00007

Aanvrager + adres:

ELECTRABEL NV met als contactadres Simon Bolivarlaan 34 te
1000 Brussel

Projectnaam omgevingsloket:

CCGTB 2025 - Vilvoorde

Projectnaam gemeente:

STEG Vilvoorde II

Ligging:

Willemsstraat (Jan Frans) 200 te 1800 Vilvoorde

Kadastrale ligging:

Op grondgebied Vilvoorde: sectie E nrs. 115Y, 115S, 115T en op
grondgebied Grimbergen: sectie B nrs. 221C, 246P, 251C

Inrichting:

20201013-0014

Contactpersoon:

Fraipont Pascale / Willem Geens

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Vilvoorde brengt u in het kader van het
openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag.
Het betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een nieuwe STEG-centrale Vilvoorde II
vanwege ELECTRABEL NV.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere
ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
3.4.2°, 3.5.3°, 3.6.1., 6.4.1°, 12.1.1.3°, 12.2.1°, 12.2.2°, 12.3.1°, 12.3.2°, 15.1.1°, 16.3.2°b), 16.5.,
17.1.2.1.3°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.4.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.1°a), 17.3.8.2°, 17.4., 24.2., 29.5.2.1°a),
29.5.7.2°a)1), 31.1.3°, 39.1.3°, 39.2.2°, 39.5.2°, 43.1.3°, 43.3.2° en 43.4.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de bestendige deputatie
van de provincie Vlaams-Brabant.
Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 26 januari 2022 tot en met 24 februari 2022. De
aanvraag kan gedurende deze periode worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de website van de stad
Vilvoorde (https://www.vilvoorde.be/openbaaronderzoek) of in het administratief centrum Portaels
(Portaelsstraat 7 te Vilvoorde).
Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt kunnen bezwaren, opmerkingen of
standpunten over de aanvraag digitaal worden ingediend via het omgevingsloket
(http://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen. Vermeld in uw schrijven aan het college van burgemeester en
schepenen duidelijk het dossiernummer: OMV_2021188216.
Er werd een informatievergadering georganiseerd op 2 februari 2022. De toelichting over de
vergunningsaanvraag vindt u hier:
https://channel.royalcast.com/landingpage/avpwebcast/20220202_1/.
Het verslag van deze informatievergadering vindt u hier. Tevens kan u de PowerPointpresentatie
die tijdens deze informatievergadering werd getoond hier raadplegen.
De dienst Omgeving werkt uitsluitend op afspraak. Ook voor inzage van het dossier is een afspraak
noodzakelijk. Een afspraak met de dienst Omgeving kan gemaakt worden via 02 255 47 10 of
omgeving@vilvoorde.be.

