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Milieu

Heeft u een milieuklacht, dan kunt u steeds contact opnemen met de politie.
De lokale milieupolitie is bevoegd voor het toezicht op de klasse 2 en klasse 3 bedrijven.
De gewestelijke milieuinspectie is bevoegd voor toezicht op de klasse 1 bedrijven. (Tel. 050/ 404 211)
Voor enkele specifieke bedrijven (McBride en Jan Ypermanziekenhuis) bestaat een centraal milieumeldpunt.
Buurtbewoners kunnen eventuele opmerkingen en klachten over deze inrichtingen signaleren aan de
milieudienst. De milieudienst heeft echter geen politionele bevoegdheden.
Deze dienstverlening is op afspraak. Een afspraak maken kan via de online afsprakenmodule en/of telefonisch of
ter plaatse.

Openingsuren
Maandag van 09:00 tot 12:30
Dinsdag van 14:00 tot 18:00
Woensdag van 09:00 tot 12:30
Donderdag van 09:00 tot 12:30
Vrijdag van 09:00 tot 12:30
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten
Volgende week
Maandag 31-01-2022 van 09:00
Dinsdag 1-02-2022 van 14:00
Woensdag 2-02-2022 van 09:00
Donderdag 3-02-2022 van 09:00
Vrijdag 4-02-2022 van 09:00
Zaterdag 5-02-2022 gesloten
Zondag 6-02-2022 gesloten

tot 12:30
tot 18:00
tot 12:30
tot 12:30
tot 12:30

Sluitingsdagen
Feest van de Arbeid
zondag 1 mei 2022
Feest van de Vlaamse Gemeenschap maandag 11 juli 2022
Nationale Feestdag
donderdag 21 juli 2022
O.L.V. hemelvaart
maandag 15 augustus 2022
Allerheiligen
dinsdag 1 november 2022
Allerzielen
woensdag 2 november 2022
Wapenstilstand
vrijdag 11 november 2022
Kerstmis
zondag 25 december 2022
2de Kerstdag
maandag 26 december 2022
Nieuwjaar
zondag 1 januari 2023

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Aangifte schade bij landbouwers door extreme weersomstandigheden
Aangifte schade bij particulieren door extreme weersomstandigheden
Aanvraag slachtbewijs
Afvalinzameling
Bodemattest en risicogrond
Energiefacturen - Energieleveranciers vergelijken (VREG test, info)
Energiemeter / CO2 meter
Gratis bouwadvies - info duurzaam bouwen
Groepsaankoop groene stroom
Alle producten

Individuele behandeling van Afvalwater (IBA)
Inventaris varkens - sanitair attest
Inzage openbaar onderzoek
Milieuinfo
Milieuvergunning
Omgevingsvergunning - Melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA)
Omgevingsvergunning - Melding voor gemengde aanvragen
Omgevingsvergunning - Vergunning voor de exploitatie van een Ingedeelde Inrichting of Activiteit (IIOA)
Omzetten van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur
Premie erosiebestrijding door groenbedekkers
Premie plaatsen winddicht onderdak bij renovatie
Premie verharden van landbouwwegen
Premie voor aanbrengen groendaken
Premie voor de aankoop en gebruik van herbruikbare luiers
Premie voor het gebruik van FSC-Hout
Premie voor het gebruik van bio-ecologische isolatie
Premie voor het plaatsen van een mechanisch ventilatiesysteem met warmterecuperatie
Premie voor het plaatsen van een warmtepomp
Premie voor kleine landschapselementen voor particulieren
Premie zonneboiler
Toelating kampvuur
Toelating vuurwerk of vreugdeschoten
Verzoek voor het bijstellen of afwijking van de milieuvoorwaarden
Zwerfvuilactie
Toon op kaart

Waar kan je ons bereiken?
Ter Waarde 1
8900 Ieper
tel. 057 451 670
milieu@ieper.be

