
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN DE 
TOEPASSING VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN HET KADER VAN EEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG 
 

Referentie gemeente 11001/2018/00012  
Referentie omgevingsloket: OMV_2017007490 
Projectnaam gemeente: ISVAG hernieuwing - Boomsesteenweg 912 
Projectnaam omgevingsloket: ISVAG hernieuwing 
Ligging: Boomsesteenweg_WI 912 te 2610 Wilrijk & percelen A 119L en 117A te 2630 

Aartselaar 
Kadastrale ligging: Wilrijk afd. 44 sectie D nrs. 125K, 125N, 125G en 125M –  

Aartselaar afd. 2 sectie A nrs. 117A, 119L 
Contactpersoon: Dienst omgeving 

ruimtelijke ordening 03 870 16 26 - ruimtelijkeordening@aartselaar.be 
milieu 03 870 16 24 - milieu@aartselaar.be 
 

De Vlaamse overheid deelt mee dat door Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten OPDRAVER met als 
contactadres Boomsesteenweg 1000 te 2610 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend voor stedenbouwkundige handelingen 
en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Boomsesteenweg_WI 912 te 2610 Wilrijk, en met als kadastrale ligging 
Wilrijk afd. 44 sectie D nrs. 125K, 125N, 125G en 125M & Aartselaar afd. 2 sectie A nrs. 117A en 119L. 
 
Het betreft een aanvraag tot ISVAG hernieuwing - Boomsesteenweg 912. 
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 
2.3.4.1.e), 2.3.9., 2.4.2.a), 3.2.2°a), 6.4.1°, 6.5.1°, 12.2.1°, 12.2.2°, 15.1.1°, 16.3.1.2°, 17.1.2.1.2°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.4.3°, 17.3.6.3°a), 
17.3.7.1°a), 17.3.8.2°, 29.5.2.1°a), 39.1.3°, 39.5.1°, 39.7.2°, 43.1.3° en 43.3.1° 
 
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse overheid. 
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/08/2022 tot en met 27/09/2022. 
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De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/09/2022, worden ingekeken via 

• het omgevingsloket https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek 

• de gemeentelijke website (www.aartselaar.be) of 

• op de dienst omgeving van de gemeente Aartselaar: maak hiervoor een afspraak aan het onthaal van het gemeentehuis (Baron van 
Ertbornstraat 1) of via het telefoonnummer 03 870 16 11 of via onthaal@aartselaar.be. Indien u een afspraak hebt, gelieve zich te 
houden aan de opgelegde voorschriften met betrekking tot de “corona-maatregelen”. Dank voor uw begrip. 

 
Over de aanvraag wordt een informatievergadering gehouden door de stad Antwerpen & de gemeente Aartselaar, waar de aanvrager 
de aanvraag toelicht en vragen beantwoordt.  
 
Datum: 5 september 2022  
Uur: 19:00  
Locatie: Digitaal, inschrijven kan via milieuvergunningen@antwerpen.be met vermelding van dossiernummer OMV_2017007490 en dit 
tot ten laatste 04/09/2022 
 
Datum: 13 september 2022  
Uur: 19:00  
Locatie: raadzaal gemeente Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar 
 
Gedurende deze periode (van 29/08/2022 tot en met 27/09/2022) kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag 
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, dit kan: 

• analoog per brief op het volgend adres: Baron van Ertbornstraat 1 te 2630 Aartselaar 

• digitaal via het omgevingsloket https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek 

•  (OMV_2017007490) 
Vermeld duidelijk het referentienummer van de gemeente (11001/2018/00012) op het bezwaarschrift! 
Bezwaarindieners worden niet persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissing over de aanvraag, maar deze zal geraadpleegd kunnen 
worden op dezelfde wijze als tijdens het openbaar onderzoek.  
 
Aartselaar, 29/08/2022 
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