
 
Beste Dudzelenaars en Lissewegenaars 
 
Omdat T-M een wijzigingsverzoek van hun aanvraag heeft ingediend moeten wij 
opnieuw een bezwaar indienen. Op de ommezijde vinden jullie een model van een 
bezwaarschrift dat je kunt invullen en zenden/mailen/afgeven. Let wel: alle 
bezwaarschriften moeten ingediend zijn vóór 9 november. Doe het vandaag! Elke 
handtekening telt! Een bezwaarschrift indienen kan op volgende manieren: 
 
1. Een brief naar Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge. Verzenden of 
afgeven met ontvangstbewijs. 
 
2. Mailen naar Omgeving: administratie@brugge.be 
 
3.Uploaden via omgevingsloket.be met deze link:  
https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek  
 
4. Makkelijkst is het bezwaar in te vullen en in de bus te droppen van iemand van de 
Werkgroep. Doe dit vóór vrijdag 5 november. Wij verzamelen de bezwaren en leveren 
ze tijdig af in het Stadhuis. Doen! Het heeft wel degelijk effect! Dat zagen we de eerste 
keer ook al. Het kost je hoogstens een kwartiertje tijd en een kort wandelingetje naar 
de brievenbus van één van de leden van de Werkgroep. 
 
Welgemeende dank namens Werkgroep Dudzele A.C.T.I.E.F. 

CHARLES, Jan Dudzeels Opperhof 22 

GOEDBLOED, Tony Noordsterstraat 7 

GRAULUS, Eric Dudzeelse Steenweg 537 

HOSTE, Mieke Sint-Lenardsstraat 27 

LAMMERTEYN, Wim Noordsterstraat 9 

PIETERS, Dirk Damse Steenweg 13 

STRUBBE, Olivier Krekenstraat 17 

VANDECNOCKE, Harry Herdersbruggestraat 28 

VERMOTE, Dany Sint-Lenardsstraat 22 

GODERIS, Mathijs Jakob Reyvaertstraat 68 - LISSEWEGE 

mailto:administratie@brugge.be
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Aan de Heer Burgemeester  
en Schepenen van de Stad Brugge 
Burg 12 
8000 Brugge 
 
Bezwaar tegen vergunningsaanvraag site Boudewijnkanaal van NV TOP-MIX 
 
Geachte Heer Burgemeester en Schepenen 
 
Als bezorgde inwoner van Dudzele wens ik met dit schrijven bezwaar aan te 
tekenen tegen de vernieuwde vergunningsaanvraag van N.V. Top Mix, 
Oudenburgsesteenweg 106, 8400 Oostende 
 
Het betreft: Omgevingsnummer OMV _2020054874 - Inrichting voor het 
verwerken van bouw- en sloopafval en tussentijdse opslag voor uitgegraven 
bodem. 
 
Indien Top-Mix dit project mag uitvoeren dan zal deze breekwerf heel veel 
overlast veroorzaken voor de dorpsbewoners.  Er zal een constant op- en 
afrijden van vrachtwagens zijn en dat zorgt voor hinder zoals stof, geur- en 
lawaaihinder naast problemen met de mobiliteit. 
 
Als de vergunning wordt verleend, komt de site van deze breekwerf op amper 
450 meter van de eerste woningen van de dorpskern van Dudzele, op een 
plaats waar de natuur al jaren onaangeroerd is en fauna en flora gedijen. Een 
van de mooiste plekken van onze omgeving, die toch al niet de meest beboste 
van het land is. 
 
Om deze redenen vraag ik het college om een negatief advies tegen deze 
vergunning uit te brengen.  
 
Met dank voor een positief gevolg. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Handtekening 
Voornaam + naam 
Volledig adres 
 

 



 


