
 

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 

 

B.V.B.A Garage Devos-Capoen 
 

Brugsesteenweg 30  te 8520 Kuurne 
 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen: 

Marksesteenweg, 23   
8500 te Kortrijk 

kadastraal bekend : 

afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 539R, afdeling: 1, sectie: E, perceelnr: 539S 

 

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: 

 

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

 

3.4.1.A: Lozen van bedrijfsafvalwater: 150 m³/jaar (nieuw), klasse 3 
15.3.2: Werkplaatsen voor het nazicht en herstellen van motorvoertuigen met 3 

hefbruggen (hernieuwing), klasse 2 

15.4.2.A: Wassen van voertuigen: max. 2 voertuigen/dag (hernieuwing), klasse 3 
17.3.3.1.B: Opslag van antigel en koelvloeistof: totaal: 400 l (nieuw), klasse 3 

17.3.4.2.a.2: Opslag van benzine (Euro 95), totaal: 10.000 liter (hernieuwing), klasse 2 
17.3.6.1.B: Opslag van diesel: 10.000 liter, gasolie: 5.000 liter en afvalolie: 2.480 liter, 

totaal: 17.480 liter (uitbreiding met gasolie: 5.000 liter en afvalolie: 2.480 

liter), klasse 3 
17.3.7.1: Opslag van motorolie: totaal 5.160 liter (uitbreiding met 3.960 liter), klasse 

3 
17.3.9.3: 4 brandstofverdeelslangen (hernieuwing), klasse 1 

17.4: Opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen: flacons van 1 liter en 

5 liter, totaal: 1.000 liter (nieuw), klasse 3 
 

 
De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 24/04/2014 tot 23/05/2014 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, 16 april 2014 
Vincent Van Quickenborne       Geert Hillaert 

Burgemeester         Stadssecretaris 


