
 

BEKENDMAKING HERNEMING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN EEN WIJZIGING 

VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG TIJDENS DE LOPENDE PROCEDURE  

 

Intern dossiernr.: OMV 2022/6 

Omgevingsloketnr.: OMV_2021156757 

 

Luminus NV, Elicio NV en Mega Windy BVBA hebben een aanvraag ingediend tot het bouwen en 

exploiteren van 5 windturbines en aanhorigheden op het adres Henxbroek zn, Wehaegensche Heyde 

zn te 2960 Brecht en Weilandweg zn, Brandweg zn, Meirenweg zn, Sluiskensweg zn, Sint 

Lenaartseweg ZN te 2990 Wuustwezel kadastraal gekend als:  

Wuustwezel, Afdeling 3, sectie B, perceel 727A, 728A, 736A  

Wuustwezel, Afdeling 3, sectie C, perceel 716B, 714A, 717 E 

Wuustwezel, Afdeling 3, sectie C, perceel 446S, 452C, 521A, 522A, 451C 

Brecht, Afdeling 4, sectie B, perceel 41A, 38B 

Brecht, Afdeling 4, sectie B, perceel 16A 

 

De aanvraag omvat:  

- stedenbouwkundige handelingen 

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

- vegetatiewijziging 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering of de 

Gewestelijke Omgevingsambtenaar. U kan hier terecht voor meer info. 

Bij de aanvraag is een milieueffectrapport gevoegd dat nog goedgekeurd moet worden. 

Het dossier werd gewijzigd ingevolge het ongunstige advies van ANB. Ook werd er verdere 
verduidelijking verschaft over de cumulatieve effecten, artikel 5.7.1 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening en de energetische optimalisatie van het project. Door deze wijzigingen 
wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd.  
 

Het openbaar onderzoek loopt van 28 april 2022 tot en met 27 mei 2022.  

Het dossier kan ingekeken worden bij 

- de Dienst omgeving: Gemeentepark 1 te 2960 Brecht. Je kan het dossier enkel op afspraak 
komen inkijken (tel. 0800 3 2960). 

- de Dienst omgeving: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel. Je kan het dossier enkel op afspraak 
komen inkijken (tel. 03 690 46 23 of omgeving@wuustwezel.be). 

- of gedeeltelijk via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) – dossier OMV_2021156757 
 

Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden 

ingediend. Dit kan:  

 per brief bij het college van burgemeester en schepenen van Brecht of Wuustwezel 
 per mail: omgeving@brecht.be  of omgeving@wuustwezel.be   
 digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).   

Vermeld hierbij duidelijk op het bezwaarschrift de volgende referentie : Bezwaar/ OMV_2021156757 
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Door Luminus NV, Elicio NV en Mega Windy BVBA wordt een digitale infovergadering 

georganiseerd op dinsdag 3 mei 2022 om 20 uur. Het betreft een gezamenlijke toelichting voor de 

gemeenten Brecht en Wuustwezel. Hiervoor surft u op de dag van de vergadering naar de website 

www.heibaartmolens.be.  Op die dag zal  door de aanvrager op deze website een link geplaatst 

worden waarmee u kan deelnemen aan de infovergadering. 

De toelichting over de vergunningsaanvraag blijft digitaal publiek beschikbaar tot en met de laatste 

dag van het openbaar onderzoek op de volgende website: www.heibaartmolens.be  

Tijdens de informatievergadering is er een mogelijkheid om vragen te stellen. Bovendien kunnen 

vragen nog gesteld worden tot vijf dagen na de informatievergadering. Op www.heibaartmolens.be 

vindt u een vragenformulier waarin u uw vraag kunt noteren.  
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