STAD HARELBEKE
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021063564
Inrichtingsnummer: 20210408-0049
Volgende aanvrager(s): PROVOVER Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
diende een aanvraag in voor de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over: de hernieuwing van de vergunning voor het provinciaal domein De Gavers.
Grotendeels blijven de vergunde activiteiten gelijk.
Hier en daar zijn een aantal kleine wijzigingen aan de vergunde vlarem-rubrieken.
Rubrieken die hernieuwd worden: 3.2.2°a) – 6.4.1 – 12.2.1 – 32.2.2 – 32.8.2.
Rubrieken die veranderd worden: 3.4.1°a) – 6.5.1 – 15.1.1 – 15.4.2°a) – 16.3.2°a) – 17.3.2.1.1.1°b) – 17.3.2.2.1
– 17.4 – 19.3.1°b) – 29.5.2.1°b) – 43.1.2°b). Nieuwe rubriek: 17.1.2.1.1.
De Gavers te Harelbeke-Deerlijk vormt met zijn 184 ha het grootste groendomein van het Kortrijkse. Het centraal
gelegen Gavermeer (53 ha) kwam kunstmatig tot stand als zandwinningput eind jaren 60. Alle ingedeelde
inrichtingen bevinden zich op en rond het Gavermeer en zijn volledig gelegen op het grondgebied van Harelbeke.
Het Gavermeer vormt de kern van het provinciaal domein en wordt gebruikt voor diverse vormen van
waterrecreatie (surfen, duiken, zwemmen, …). Dit werd tot 1998 uitgebaat door BLOSO, maar na het beëindigen
van de erfpachtovereenkomst werd dit overgenomen door de Provincie West-Vlaanderen. Rond het Gavermeer
bevinden zich bossen en open ruimtes met wandelpaden en diverse ontspanningsmogelijkheden (klimmuur,
treetop wandeling, death-ride, speelbos …). Op het domein bevinden zich naast de gebouwen die dienstig zijn voor
de sport- en recreatiedoeleinden ook enkele ondersteunende diensten van de provincie, zoals de groendienst, de
sportdienst en de dienst Natuur en Milieu-Educatie (NME), het bezoekerscentrum.
De aanvraag heeft als adres(sen):Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke. Kadastraal: HARELBEKE 2 AFD, Sectie B, nrs
45N-273G-270N-103A-45M-45/2-272S-274G-274B.
De Deputatie verleende d.d. 02.12.2021 een vergunning voor onbepaalde duur.
De beslissing ligt van 18 december 2021 tot en met 16 januari 2022 ter inzage bij de Milieudienst, Marktstraat
29 8530 Harelbeke tijdens de kantooruren. . Maak een afspraak op www.harelbeke.be/stadhuis-op-afspraak of bel
0800/21202.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of
groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij
de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of
per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 17.12.2021. Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift
van uw beroepschrift aan:
de vergunningsaanvrager: PROVOVER Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
het college van burgemeester en schepenen van Harelbeke, Marktstraat 29 8530 Harelbeke
de deputatie van West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: (eventueel OMV_2021063564);
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het
belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als
referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_2021063564)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw
beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november

2015. Lees ze grondig na.

