BEKENDMAKING VAN EEN DEFINITIEVE BESLISSING OVER EEN
MILIEUVERGUNNING 34042/13188/1/E/1 - 288-1-2016
 de bestendige deputatie van de provincieraad

Gegevens over de bevoegde overheid

Gegevens over de aanvrager/exploitant
voornaam en familienaam
N.V. S&R Group
of naam van de rechtspersoon
adres maatschappelijke zetel indien
rechtspersoon

Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee

Gegevens over de inrichting
Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden.
straat en nummer en busnummer

Bekaertstraat 9

Postcode en gemeente

8550 Zwevegem

Kadastrale gegevens

ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/, sectie A, nr 0418K 2, 0427C

Soort inrichting
exploiteren van een zwembad
Klasse

 Klasse 1

 Klasse2

Gegevens over de beslissing
Datum van het besluit

8 november 2018

Inhoud:

De verleende proefvergunning aan N.V. S&R Group voor het exploiteren van een grondwaterwinning horende
bij een zwembad wordt zonder voorwerp verklaard.
Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden
Meer informatie betreffende deze aanvraag bij Woon- en leefomgeving, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
de hierna genoemde dienst van de gemeente
Het besluit ligt gedurende de volgende periode van 23 november 2018 tot en met 23 december 2018. Dit
ter inzage van het publiek bij de hierboven
onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur
genoemde dienst
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering overeenkomstig de
bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 dagen na
verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post
aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de
Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4 de + 6de
verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving
van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van
verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.
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