
 
Provincie Henegouwen 
Arrondissement Zinnik 

Gemeente Edingen 
 
 

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK 
 

Het gemeentecollege informeert de bevolking dat, in het kader van de Europese kaderrichtlijn 
Pesticiden (2009/128/CE), het ontwerp van het tweede Waals programma voor de reductie van 
pesticiden, waarvan de Waalse Regering de auteur is, aan een openbaar onderzoek wordt 
onderworpen. Het openbaar onderzoek wordt gevoerd overeenkomstig met artikel D.29-1 van het Boek 
I van het Milieuwetboek. 
 
Het tweede Waals programma voor de reductie van pesticiden is in het federale reductieplan voor 
pesticiden inbegrepen.  
 
Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen. 
 

Datum van 
aanplakking 

van het bericht 
van onderzoek 

Begindatum van 
het openbaar 

onderzoek 

Einddatum van 
het openbaar 

onderzoek 

Plaats, datum en uur van de 
slotvergadering van het 

openbaar onderzoek 

Bezwaren en opmerkingen 
kunnen gericht worden naar 

het volgende adres 

 01 februari 2017 
09 februari 

2017 
10 april 2017 

 
Gemeentebestuur van 

EDINGEN  
Administratief centrum  

Koninging Astridlaan 18 b 7850 
EDINGEN 

op 10 april 2017 - 11 u  
 

Gemeentecollege van EDINGEN 
Koninging Astridlaan 18 b 7850 

EDINGEN 

 
De documenten liggen ter inzage vanaf de openingsdatum tot de sluitingsdatum van het onderzoek, elke 
werkdag tijdens de diensturen van 8u15 tot 12u, woensdag ook van 13u30 tot 16uur en op 
zaterdagochtend. Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier 
wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Milieu Dienst – Claudine 
DECUYPER - 02/397.14.40. 
 
De documenten zijn ook op de volgende website beschikbaar : http://www.NAPAN18-22.be 

 
Technische uitleg over het project kan verkregen worden bij de aanvrager, de milieuadviseur of, bij 
gebreke daarvan, bij het gemeentecollege of de daartoe afgevaardigde gemeentebeambte.  
 
Opmerkingen kunnen tot de sluiting van het onderzoek binnen bovenbedoeld termijn schriftelijk of 
mondeling gericht worden aan het gemeentebestuur. 
 

Schriftelijke Klachten en opmerkingen (gedateerd en ondertekend) kunnen naar het volgende adres 
worden gestuurd 

 

- per brief aan Dr Ir Vincent Van Bol, Coordinateur du Plan Fédéral de Réduction des Pesticides, 
Bureau 7D227, SPF SPSCAE, Victor Hortaplaats 40/10, 1060 SINT-GILLIS. 

- per mail aan NAPAN@health.fgov.be.  
  

Mondelinge of schriftelijke klachten en opmerkingen worden op afspraak ingediend tot de sluiting 
van het onderzoek binnen bovenbedoeld termijn bij de milieuadviseur of, bij gebreke daarvan, bij de 
daartoe afgevaardigde gemeentebeambte.  
 
De overheid die bevoegd is om het project van dit openbaar onderzoek goed te keuren, is de Waalse 
Regering. 
 
Opgemaakt te Edingen op 31 januari 2017. 
 

De Directeur generaal, Het Gemeentecollege, 

 Olivier SAINT-AMAND 
Rita VANOVERBEKE Burgemeester 
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