
Bekendmaking van het “openbaar onderzoek”
van een mil ieuvergunningsaanvraag klasse 1

(artikel 17 van VLAREM)

 

Stadsbestuur   KORTRIJK

 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door

 

Inni group

 

Industrielaan(Heu) 5 te 8501 Kortrijk

 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen:

Industr ielaan(Heu)   5 
8501 Kortr ijk

kadastraal bekend :

8e afdeling, sectie B, perceel 666G, 667W

 

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp:

 

het uitbreiden en wijzigen van een drukkerij
(minimum opgave van de rubrieken van toepassing)

 

• 6.4.1°: Opslag brandbare vloeistoffen: 265 L - nieuw 
 
, klasse3

• 11.1.3°a): Druktoestellen: uitbreiding met 260,74 kW - totaal vermogen: 1993,53 
kW 
, klasse1

• 11.2.1°a): CTP machines: vermindering met 3,17 kW - totaal vermogen: 21,05 kW 

 
, klasse3

• 12.3.2°: Batterijladers: uitbreiding met 20,39 kW - totaal vermogen: 39,49 kW 
 
, klasse3

• 15.1.1°: parkeerplaats: uitbreiding met 6 voertuigen - totaal: 13 voertuigen 
 
, klasse3

• 16.3.1.2°: Compressor en airco: uitbreiding met 256,11 kW - totaal vermogen: 
328,61 kW 
 
, klasse2

• 17.3.2.1.2.1°: Opslag van ontvlambare vloeistoffen categorie 3: 205,58 kg - nieuw 



 
, klasse3

• 17.3.2.2.1°a): Opslag van ontvlambare vloeistoffen categorie 2: 1590,79 kg - 
nieuw 
 
, klasse3

• 17.3.4.1°a): Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen: 504,8 kg - nieuw 
 
, klasse3

• 17.3.6.1°a): Opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen: 4378 kg - nieuw 
 
, klasse3

• 17.3.7.1°a): Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en 
vaste stoffen: 1161,08 kg - nieuw 
 
, klasse3

• 17.3.8.1°: Opslag van voor het aquatische milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste 
stoffen: 483,99 kg - nieuw 
 
, klasse3

• 17.4.: Opslag kleinverpakkingen: 4635 kg - nieuw 
 
, klasse3

• 31.1.1°a): Dieselmotoren: uitbreiding met 80,50 kW - totaal vermogen: 123 kW 
 
, klasse3

• 43.1.1°a): Stookinstallaties: vermindering met 220,30 kWth - totaal vermogen: 
895,70 kWth 
, klasse3

 

 

De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 23 december 2016 tot en met 21 januari 2017 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, 

Geert Hillaert
Stadssecretaris

Voor de burgemeester,
bij machtiging van 3 maart 2015
Bert Herrewyn
Afgevaardigde schepen




