BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2020009130
INTERNNR. 2020.5
BEVOEGDE OVERHEID:
 het college van burgemeester en schepenen van Spiere-Helkijn
 de deputatie van de provincie West-Vlaanderen
 de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar
AANVRAGER
CURANDO O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede VZW en de heer Dirk Lips
LIGGING
adres:
kadastrale
gegevens:

Elleboogstraat 21 en 23 te 8587 Spiere-Helkijn
afdeling 2 sectie B nrs. 458D, 459E, 460C en 462F

OMSCHRIJVING
onderwerp:
aard:
procedure:
type:

Bouwen van een woonzorgcentrum
aanvraag omgevingsproject 2019
gewone procedure
stedenbouwkundige handelingen
twee nieuwbouw vrijstaande overdekte garages
nieuwbouw wzc met functie als dinsten- en dagverzorgingscentrum

4 assistentieflats
de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
3.2.2°a) | Lozing huishoudelijk afvalwater afkomstig van de normale werking van
het woonzorgcentrum: sanitaire voorzieningen, reiniging en onderhoud,
keuken,...; discontinue lozing, inrichting gelegen in centraal gebied |3500 m³/jaar
| klasse 3 | (Nieuw)
12.2.1° | Transformator |400 KVA | klasse 3 | (Nieuw)
16.3.2°a) | Diverse koelinstallaties - zie overzicht aard en vermogen van de
toestellen in Bijlage C7_Toestellen |12,6 KW | klasse 3 | (Nieuw)
17.4. | Opslag diverse reinigings- en onderhoudproducten; opslag in kleine
verpakkingen |500 L | klasse 3 | (Nieuw)
32.2.2° | Polyvalente zaal op verdieping +1 |1 polyvalente zaal | klasse 3 |
(Nieuw)
46.1°b) | Wasmachines en droogkasten (type huishoudelijk) i.f;v. de algemene
werking van het woonzorgcentrum |6 KW | klasse 3 | (Nieuw)
INZAGE EN INSPRAAK
De aanvraag ligt van 27 april 2020 tot en met 26 mei 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst
omgeving op volgend adres: Oudenaarseweg 71 te 8587 Spiere-Helkijn tijdens de openingsuren.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan digitaal via het omgevingsloket:
www.omgevingsloket.be of per brief (gelieve het omgevingsloket nr. OMV_2020009130 te vermelden).
Spiere-Helkijn, 21 april 2020

