
 
Bekendmaking van het “openbaar onderzoek” 
van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 

(artikel 17 van VLAREM) 

 
Stadsbestuur   KORTRIJK 

 
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door 

 

N.V. Continuga 
 

Stijn Streuvelslaan 73  te 8501 Heule 
 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen: 

Industrielaan , 5   
8501 te Kortrijk-Heule 

kadastraal bekend : 

afdeling: 8, sectie: B, perceelnr: 667W, afdeling: 8, sectie: B, perceelnr: 666G,  

 
alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: 

 

het exploiteren van een drukkerij 
(minimum opgave van de rubrieken van toepassing) 

 
3.2.2.A: Het lozen van huishoudelijk afvalwater ander dan afkomstig van 

woongelegenheden met een debiet van 1.900 m³/jaar, klasse 3 
11.1.3.A: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin, inzonderheid hoogdruk, 

vlakdruk, diepdruk, flexodruk, zeefdruk, uitvlokken, fotokopie, microfilm, 

planafdruk, aanmaken van gedrukte schakelingen, elektronische druk, dit op 
papier, metaal, glas (behalve de versiering van hol glas), plastiek, weefsel 

en alle andere metalen: totaal 1.732,79 kW, klasse 1 
11.2.1.A: Zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie zoals het 

grafisch ontwerpen, het zetten en opmaken, de fotoreprografie, de clicherie, 

het graveren van platen en stempels, het binden, het afwerken en de 
veredeling, met inbegrip van labo's voor foto-ontwikkeling : totaal 24,22 kW, 

klasse 3 
12.2.1: Transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot 

en met 1.000 kVA: totaal 630 kVA, klasse 3 

12.2.2: Transformatoren met een individueel nominaal vermogen van meer dan 
1.000 kVA: totaal 2.500 kVA, klasse 2 

12.3.2: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van 
toestellen: totaal 19,10 kW, klasse 3 

15.1.1: Al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van andere dan 
personenwagens: totaal 7 stuks, klasse 3 

16.3.1.1: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en 

airconditioninginstallaties: totaal 72,50 kW, klasse 3 
17.3.3.1.A: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende 

stoffen: totaal 1.360 kg, klasse 3 
17.3.4.2.b.1: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare 

vloeistoffen: totaal 2.160 l., klasse 2 

17.3.5.1: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen: totaal 475 l., klasse 3 
17.3.6.1.B: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 

55°C, maar dat 100°C niet overtreft: totaal 1.580 l., klasse 3 
17.3.7.1: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 

100°C: totaal 700 l., klasse 3 
17.3.8.1: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen: totaal 455 kg, klasse 3 

29.5.2.1.A: Smederijen: totaal 5 kW, klasse 3 

31.1.1.A: Stationaire motoren en gasturbines: totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen 42,5 kW, klasse 3 

33.3.1.A: Inrichtingen voor het behandelen van papier en karton voor het 
vervaardigen van waren uit papier of karton: totaal 76,75 kW, klasse 3 



33.4.2.A: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton: 

totaal 3.000 ton, klasse 2 
43.1.1.A: Stookinstallaties met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines: 

totaal 1.116 kW, klasse 3 

 
De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 15/05/2014 tot 13/06/2014 ter inzage van het 

publiek bij BOUWEN, MILIEU & WONEN, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk (centrum) tijdens de 
openingstijden van het stadhuis  

maandag 09 uur – 12.30 uur en 16.00 uur – 19.00 uur 
dinsdag  09 uur – 12.30 uur 
woensdag 09 uur – 16.00 uur  
donderdag 09 uur – 12.30 uur 
vrijdag  09 uur – 12.30 uur 
zaterdag  09 uur – 12.30 uur (baliediensten) 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en 

schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan 
een door hem aangewezen ambtenaar. 

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd. 

Kortrijk, 8 mei 2014 
 

Vincent Van Quickenborne       Geert Hillaert 
Burgemeester         Stadssecretaris 


