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2 april ’08

de Vlaamse Minister bevoegd voor Leefmilieu
p/a AMINAL
Afdeling Milieuvergunningen
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Betreft: beroep tegen aktename ‘mededeling kleine verandering voor het veranderen van een
wasserij’ (dossiernummer 2784/E/9/rv)

Geachte,
Op 14 februari 2008 nam de provincie Oost-Vlaanderen akte van een mededeling kleine verandering
van de wasserij Rapid Was-o-matic in Sint-Amandsberg’.
Het Gents Milieufront vzw wil graag beroep aantekenen bij deze aktename.
De Wasserij Rapid Was-o-matic is een omstreden bedrijf in Sint-Amandsberg. Wat vroeger een
kleine familiezaak was, groeide uit tot een heus bedrijf midden in een druk bewoonde woonwijk, met
veel hinder voor de buurt. Regelmatig komen klachten uit de buurt over lawaai- en geluidshinder,
trillingen en het ontbreken van een parkeerterrein voor de bedrijfswagens, zodat telkens op straat
moet gelost worden (o.m. ’s nachts). Bovendien is het bedrijf ook verantwoordelijk voor een heel
ernstige bodemvervuiling. In totaal zijn 92 percelen ernstig verontreinigd.
Vorig jaar heeft de Wasserij Rapid-Was-O-Matic een uitbreiding van haar milieuvergunning
gevraagd, welke door de provincie Oost-Vlaanderen werd geweigerd omwille van een aantal
ongunstige adviezen. Het leek de provincie (toen) niet opportuun om het bedrijf nog te laten
uitbreiden.
Stad Gent bemiddelt al geruime tijd om de wasserij op een andere en meer geschikte locatie te
vestigen. Nu probeert de wasserij via een melding toch haar activiteiten uit te breiden en zich verder
te verankeren in de buurt. De rubrieken van de melding zijn identiek dezelfde als de rubrieken
waarvoor de provincie vorig jaar de milieuvergunning afkeurde.
Wij vrezen dat door de uitbreiding de Wasserij zich sterker zal vestigen in de buurt en dat de
herlokalisatieplannen nog langer zullen uitgesteld worden. Bovendien denken wij dat - door de
blijvende exploitatie van de wasserij en de daarbij horende grondwaterwinning - de aanwezige pluim
bodemverontreiniging zich almaar verder en dieper in de bodem zal begeven en dat sanering hoe
langer hoe moeilijker en kostelijker zal worden.
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Daarom vraagt het Gents MilieuFront dat er geen verdere uitbreidingen aan het bedrijf worden
toegestaan en dat zo snel mogelijk een oplossing wordt gezocht voor het bedrijf op een andere
locatie. Zo kan de buurt eindelijk herademen en kan er eindelijk begonnen worden aan de
broodnodige sanering.
Wij rekenen er op dat u deze voorstellen, opmerkingen en bezwaren grondig zult onderzoeken en er
op gepaste wijze rekening mee zult houden.
Met de meeste hoogachting,
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