
 

Bekendmaking van Openbaar onderzoek  
Aanvraag van een Milieuvergunning van klasse 2 

 
 
Onderstaand project wordt voor openbaar onderzoek voorgelegd : 
 
Adres van het goed : Schotlandstraat, 30 te Sint-Gillis. 
 
Identiteit van de aanvrager : Les Midis de la Poésie BVBA  c/o Mevrouw Mélanie Godin met de 

maatschappelijke zetel gelegen Vlaamsesteenweg, 46  te 1000 Brussel. 

 
Voorwerp van de aanvraag :  
 

 
de uitbating van een verbrandingsinrichting met een nominaal ingangsvermogen van 112 kW alsook een 
polyvalente zaal voor de organisatie van evenementen, theatervoorstellingen, feesten, concerten waarvan de 
totale oppervlakte van de inrichting groter is dan 200 m² en waarvan de totale capaciteit van de inrichting kleiner 
is dan of gelijk is aan 3000 mensen. 
 

 
Milieuvergunning van klasse 2 : vernieuwing. 

 
G.B.P. :  typisch woongebieden, in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor 

stadsverfraaiing. 

 
Hoofdreden voor het onderzoek : 

- Inrichting(en) van klasse 2 : artikel 50 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 
milieuvergunningen. 

- Inrichting(en) van klasse 2 : artikel 16 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 
milieuvergunningen. 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 25/08/2022 tot 08/09/2022. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd :  

- online : https://novac-pe.irisnet.be/ 
- op het Gemeentebestuur : Dienst V.H.M. van maandag tot vrijdag - ’s morgens tussen 8 u 30 

en 12 u 30, evenals op dinsdag van 16 u tot 20 u (vanaf 18 u op afspraak – 02/536.03.13). 
 
Opmerkingen en klachten betreffende dit dossier dienen gericht te worden : 

- per mail (jmbaeten@stgilles.irisnet.be) of schriftelijk, aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, op het volgende adres : Maurice Van Meenenplein, 39 te 1060 Sint-Gillis ten laatste 
op 08/09/2022. 

- zo nodig, mondeling, tijdens het openbaar onderzoek aan de beambte die hiertoe op het 
gemeentehuis aangesteld is, tijdens de uren dat het dossier ter inzage ligt. 

 
Het hier aangekondigde onderzoek vloeit voort uit een wettelijke verplichting en houdt niet 
noodzakelijkerwijze in dat het College van Burgemeesters en Schepenen zich achter het 
voorgelegde project schaart. 
 

Opgemaakt te Sint-Gillis op 12/08/2022. 
 

Vanwege Het College : 
 
De Gemeentesecretaris,         De Burgemeester, 
 
 
(get) Laurent Pampfer.        (get) Charles Picqué. 
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