
 

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. C-MEC 
 

Ringlaan 17 te 8501 Heule 
 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen: 

Ringlaan, 17   
8501 te Kortrijk-Heule 

kadastraal bekend : 

afdeling: 8, sectie: B, perceelnr: 669M 

 

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: 

 

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

 
3.2.2.A: Lozen van huishoudelijk afvalwater: 1.882,5 m³/jaar (vermindering met 

917,15 m³/jaar), klasse 3 
4.3.A.3: 1 manuele poederlakinstallatie: 10 kW + 1 automatische 

poederlakinstallatie: 250 kW, totaal vermogen: 260 kW (uitbreiding met 250 

kW), klasse 1 
4.3.C.2.1: Spuitinstallaties met een totaal vermogen van 56,87 kW (hernieuwing), 

klasse 2 
4.4: Thermische ovens met een totaal inwendig volume van 234,92 m³ 

(uitbreiding met een volume van 206,42 m³), klasse 2 

12.1.2: 2 noodgroepen met een vermogen van 153 kW / noodgroep, totaal 
vermogen: 306 kW (nieuw), klasse 2 

12.2.2: Transformator: 2.000 kVA (hernieuwing), klasse 2 
12.3.2: 11 batterijladers met een totaal vermogen van 35,48 kW (uitbreiding met 1 

batterijlader van 3 kW), klasse 3 

15.1.2: Stallen van 27 voertuigen (hernieuwing), klasse 2 
16.3.1.2: Compressoren en airco's met een totaal vermogen van 229,16 kW 

(vermindering met 8,24 kW), klasse 2 
16.3.2.1.A: Koelcompressor: 179 kW (vermindering met 1 koelcompressor: 179 kW), 

klasse 3 
16.7.2: Opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten: totaal 1.880 liter 

(vermindering met 170 liter), klasse 2 

16.8.3: 2 stikstoftanks van elk 21.000 liter + zuurstoftank van 6.000 liter, totaal: 
48.000 liter (uitbreiding met 20.729 liter), klasse 1 

17.3.3.1.A: Opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen: 1.800 
kg (uitbreiding met 140 kg), klasse 3 

17.3.4.1.A: Opslag van zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen: 2.200 liter (nieuw), 

klasse 3 
17.3.5.1: Opslag van ontvlambare vloeistoffen: 500 liter (vermindering met 1.520 

liter), klasse 3 
17.3.6.1.B: Opslag van P3 producten: 2.300 liter (uitbreiding met 240 liter), klasse 3 

17.3.7.1: Opslag van P4 producten: 8.000 liter (uitbreiding met 4.100 liter), klasse 3 
17.4: Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, totaal: 2.500 l/kg 

(vermindering met 1.175 l/kg), klasse 3 

24.4: 1 labo galvano-afdeling (hernieuwing), klasse 3 
29.5.2.3.A: Metaalbewerkingsmachines, totaal vermogen: 1.420,31 kW (uitbreiding met 

196,6 kW), klasse 1 
29.5.5.3: Oppervlaktebehandeling met een totaal van 33.528 liter (uitbreiding met 

32.428 liter), klasse 1 



29.5.7.1.C: Ontvetting van metalen, baden, totaal: 6.000 liter (hernieuwing), klasse 1 

31.1.1.A: Twee dieselmotoren (sprinklerinstallatie), totaal nominaal ingangsvermogen: 
153 kW (hernieuwing), klasse 3 

43.1.3: 7 verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal ingangsvermogen van 

4.975 kW (uitbreiding met 1.500 kW), klasse 1 
 

 
De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 03/07/2014 tot 01/08/2014 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) 

Tijdens de verlofperiode van 22 juli 2014 tot 17 augustus 2014 is het stadhuis enkel open op weekdagen in de 

voormiddag. 
 

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, 1 juli 2014 

Vincent Van Quickenborne       Geert Hillaert 
Burgemeester         Stadssecretaris 


