
BEKENDMAKING 

 

VOORAFGAANDE INFORMATIEVERGADERING OM 

EEN MILIEUEFFECTBEOORDELING UIT TE VOEREN 
 

GEMEENTE SILLY (België) 

 

Project van categorie B 

(Project waarvoor een milieueffectbeoordeling is uitgevoerd) 

 
AANVRAGER: SAMEOLE Belgique - 21 rue des Fusillés, 6040 Jumet (België) 

 

OBJECT: Aanvraag van één gecombineerde vergunning bij SAMEOLE Belgique voor de 

bouw en de exploitatie van twee windturbines met een totale capaciteit van 6,6 MW, op het 

autosnelweggebied Hellebecq langs de autosnelweg A8/E429. 

 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen D.29-5 e.v. en R.41-1 e.v. van de 

Milieuwetgeving nodigt SAMEOLE Belgique u uit om deel te nemen aan de voorbereidende 

informatievergadering met betrekking tot het hierboven vermelde object: 

 

Dinsdag 06 november 2018 om 20.00 uur 

Herman Moreauzaal, 

Rue de la Procession 2, B-7830 Bassilly (België) 

 
Het doel van deze informatiebijeenkomst is: 

1. de aanvrager in staat te stellen zijn project in te dienen; 

2. het publiek te informeren en opmerkingen en suggesties te formuleren met betrekking 

tot het project; 

3. de aandacht vestigen op specifieke kwesties die in de effectbeoordeling aan de orde 

kunnen komen; 

4. technische alternatieven voor te stellen die door de aanvrager redelijkerwijs in 

overweging kunnen worden genomen en waarmee bij de uitvoering van de 

effectbeoordeling rekening moet worden gehouden. 

 

Iedereen kan binnen een termijn van 15 dagen na de datum van de informatievergadering 

opmerkingen, suggesties en verzoeken indienen om specifieke punten van het project onder 

de aandacht te brengen, alsook technische alternatieven voorstellen die redelijkerwijs door 

de aanvrager in overweging kunnen worden genomen, zodat er rekening mee kan worden 

gehouden bij de uitvoering van de effectstudie, door deze, met vermelding van naam en adres, 

schriftelijk te zenden aan het gemeentebestuur van Silly - Place Communale 18, 7830 Silly, 

met kopie voor de aanvrager. 

Alle informatie over het project kan worden verkregen bij de heer Christophe Dumas - Tel: 

+33 4 75 80 30 00 - Mail: c.dumas@sameole.fr 


