
 

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 

 

V.Z.W. AZ Groeninge 
 

President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk 
 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen: 

Loofstraat, 43  
8500 te Kortrijk 

kadastraal bekend : 

afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 144B  2, afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 169Y, afdeling: 

1, sectie: E, perceelnr: 176K, afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 145S  2, afdeling: 1, 

sectie: E, perceelnr: 169Z, afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 169H, afdeling: 1, sectie: E, 
perceelnr: 180K, afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 177M, afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 

173K, afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 174W, afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 175V, 
afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 175S, afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 174T, afdeling: 1, 

sectie: E, perceelnr: 177G, afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 179E   02 

 

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: 

 
het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een ziekenhuis 
(minimum opgave van de rubrieken van toepassing) 

 

3.2.2.A: Lozen van huishoudelijk afvalwater: 38.799 m³/jaar (uitbreiding met 938 
m³/jaar), klasse 3 

12.1.2: 2 noodgroepen, totaal vermogen: 652 kW (nieuw), klasse 2 

12.2.1: 3 hoogspanningstransformatoren, vermogen: 1 transfo van 400 kVA en 2 
transfo's van 630 kVA (wijziging en uitbreiding), klasse 3 

16.3.1.2: Luchtcompressoren, airco's en koelinstallaties, totaal vermogen: 4.494 kW 
(uitbreiding met 4.390 kW), klasse 2 

16.7.2: Opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten: zuurstof: 950 l, lachgas: 

400 l, argon: 50 l, acethyleen: 50 l, totaal: 1.450 l (nieuw), klasse 2 
16.8.2: Opslag van gassen in vaste reservoirs: 2 x 3.200 l vloeibare zuurstof en 1 x 

600 l lachgas, totaal: 7.000 l (uitbreiding met 600 l lachgas en 400 l 
zuurstof), klasse 2 

17.3.6.2.A: Opslag van stookolie: 50.500 l (uitbreiding met 500 l), klasse 2 
17.4: Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, totaal: 200 l 

(nieuw), klasse 3 

19.3.1.B: Onderhoudsschrijnwerkerij, totaal vermogen: 5,6 kW (hernieuwing), klasse 3 
24.3: Klinisch labo (hernieuwing), klasse 3 

29.5.2.1.B: Metaalbewerkingsatelier, totaal vermogen: 25 kW (nieuw), klasse 3 
31.1.2.B: Dieselmotoren voor noodgroepen, totaal vermogen: 326 kW (vermindering 

met 49 kW), klasse 2 

35: 1 rouwkamer (hernieuwing), klasse 2 
39.1.1: Stoomgeneratoren: 2 autoclaven van elk 50 l (hernieuwing), klasse 3 

43.1.2.B: Stookinstallatie, vermogen: 3.340 kW (uitbreiding met 740 kW), klasse 2 
46.1.B: 1 wasmachine, vermogen: 2,2 kW en 1 droogkast, vermogen: 20,5 kW, 

totaal vermogen: 22,7 kW (nieuw), klasse 3 
49.2: Algemeen ziekenhuis (hernieuwing), klasse 2 

51.2.1: Labo microbiologie (hernieuwing), klasse 1 

 

 
De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 07/05/2015 tot 05/06/2015 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, 29 april 2015 

Vincent Van Quickenborne       Geert Hillaert 
Burgemeester         Stadssecretaris 


