
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

 

Ferromatrix N.V.

 

Michel Vandewielestraat 7 te 8510 Kortrijk-Marke

 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen:

Michel Vandewielestraat   7 

8510 Kortrijk-Marke

kadastraal bekend :

6e afdeling, sectie A, perceel 120T2, 98B2, 98M2, 98N2, 98V

 

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp:

 

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

 

• 3.5.1°: Lozen van koelwater, totaal: 1.700 m³/jaar (uitbreiding met 1.000 m³/jaar),
klasse3

• 4.2.: Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling,
totaal: 9.605 liter (uitbreiding met 175 liter), klasse2

• 4.3.c)1)i): Spuitcabine, totaal vermogen: 22 kW (nieuw), klasse3

• 12.1.1°a): Weghalen noodgroep (vermindering met 150 kW), klasse3

• 12.2.2°: Transformatoren: 2 x 1.750 kVa, 2.500 kVa, 2 x 2.635 kVa (vermindering
met 1 transfo van 1.250 kVA), klasse212.3.2°: Vast opgestelde batterijen, UPS,
vermogen: 172.800 VAh (nieuw), klasse3

• 16.3.1.1°: 28 airco's, totaal vermogen: 47,31 kW (vermindering met 312,69 kW),
klasse3

• 16.3.2.2°a): Koelinstallaties, totaal vermogen: 235,40 kW (vermindering met
134,80 kW), klasse2

• 17.3.2.3°: Opslag van giftige, zeer giftige en ontplofbare stoffen, totaal: 43.250 kg
(uitbreiding met 290 kg), klasse1

• 17.3.3.3°: Opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen,
totaal: 80.000 kg (uitbreiding met 1.815 kg), klasse1

• 17.3.4.2°b)1): Opslag van zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, totaal:
15.000 liter (vermindering met 10.536 liter), klasse2

• 17.3.5.2°b): Opslag van ontvlambare vloeistoffen, totaal: 7.000 liter (uitbreiding



met 5.133 liter), klasse2

• 17.3.6.2°b): Opslag van vloeistoffen met een ontvlammingspunt tussen 55°C en
100 °C, totaal: 50.000 liter (uitbreiding met 12.022 liter), klasse2

• 17.3.7.1°: Opslag van vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100 °C,
totaal: 31.000 liter (uitbreiding met 1.000 liter), klasse3

• 17.3.8.2°: Opslag van milieugevaarlijke stoffen, totaal: 6.000 kg (uitbreiding met
2.880 kg), klasse2

• 19.3.1°a): Houtbewerkingsinstallaties, totaal vermogen: 57,60 kW (vermindering
met 5,40 kW), klasse3

• 29.5.2.2°a): Metaalbewerkingsmachines, totaal vermogen: 511,60 kW
(vermindering met 186,80 kW), klasse2

• 29.5.3.3°a): Inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of
voorwerpen uit metaal, totaal vermogen: 1.905 kW (vermindering met 1.022 kW),
klasse1

• 29.5.4.1°a): Inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen
uit metaal, totaal vermogen: 176,06 kW (uitbreiding met 21,06 kW), klasse3

• 29.5.5.3°: Oppervlaktebehandeling met inbegrip van ontvetting van metalen door
middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, ontvettings- en spoelbaden,
totaal: 14.350 liter (uitbreiding met 500 liter), klasse1

• 30.1.3°: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten,
totaal vermogen: 2.518,12 kW (uitbreiding met 465,22 kW), klasse1

• 31.1.1°a): Weghalen noodgroep (vermindering met 150 kW), klasse3

• 43.1.3°: Stookinstallaties, totaal vermogen: 5.193 kW (uitbreiding met 1.221 kW),
klasse1

De overige rubrieken blijven ongewijzigd.

 

 

De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 9 juli 2015 tot en met 7 augustus 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, 6 juli 2015

Geert Hillaert
Stadssecretaris

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




