
Contactpersoon : telefoon : e-mail : 

Sabine Madoe 050 47 53 79 sabine.madoe@brugge.be 

 

 

 

BIJLAGE MILIEU 

 

uw kenmerk 

EDP / Loncke (Zeebrugge) 

ons kenmerk 

0552200697458 

datum opmaak 

8 augustus 2022 

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 
Perceelidentificatie Kadastrale Ligging onroerend goed Kadastrale aard en situering 

Perceelidentificatie: 31812P0047/00C016 GRAAF JANSDIJK 34 (Brugge) PRIVATIEF DEEL# A.GV/21/ 

 

 

Rederskaai 11, 12, 13 (nrs 9/G, 10/Z, 11/P, 12/F) : 

Aktename door : College van Burgemeester en Schepenen 

Melding ingediend door : Algemene Bouwondernemingen Maes nv 

Activiteit : Bronbemaling voor bouwkundige werken 

Datum : 10/03/2006 

Activiteit opgenomen in de Vlarebolijst : Nee 

 

Rederskaai 11 (nr 47/C/16) : 

Aktename door : College van Burgemeester en Schepenen 

Melding ingediend door : Imewo cvba 

Activiteit : Exploitatie van een electriciteitscabine (Mon Manège à Toi 

nr 10863) met transformator (400 kVA) 

Datum : 11/09/2009 

Activiteit opgenomen in de Vlarebolijst : Nee 

 

Graaf Jansdijk 32, 34, 40+ : 

Op deze adressen werden er geen milieuvergunning klasse 1 of klasse 2 verleend, overeenkomstig het 

Vlarem, er werd geen omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten verleend en 

geen akte genomen van een melding van een inrichting klasse 3.  Er werden geen vergunningen 

teruggevonden op deze adressen, die verleend werd onder het vroegere Arab.  Ook beschikken wij niet 

over bijkomende gegevens op basis waaruit kan worden afgeleid dat een vergunnings- of 

meldingsplichtige activiteit op deze gronden zijn uitgeoefend. Bijgevolg hebben wij geen informatie 

over het al dan niet aanwezig zijn van een inrichting of activiteit, opgenomen in de lijst, zoals bedoeld 

in artikel 6 van het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en zijn 

uitvoeringsbesluiten. 

 

De informatie die u door ons wordt meegedeeld, is gebaseerd op de bij ons beschikbare en de aan ons 

verstrekte gegevens. De gegevens die wij verstrekken zijn louter indicatief-informatief en het 

stadsbestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volledigheid en de correctheid van de 

informatie 

Stad Brugge Cluster Omgeving – Vastgoedinfo 

 


