
 

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. Michel Van De Wiele 
 

Michel Vandewielestraat 7  te 8510 Marke  
 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen: 

Michel Vandewielestraat, 7   
8510 te Kortrijk-Marke 

kadastraal bekend : 

afdeling: 6, sectie: A, perceelnr: 120T  2, afdeling: 6, sectie: A, perceelnr: 98M  2, 

afdeling: 6, sectie: A, perceelnr: 98H  2, afdeling: 6, sectie: A, perceelnr: 102Y, afdeling: 

6, sectie: A, perceelnr: 109Z, afdeling: 6, sectie: A, perceelnr: 122Y, afdeling: 6, sectie: 
A, perceelnr: 123B  8, afdeling: 6, sectie: A, perceelnr: 123F  8, afdeling: 6, sectie: A, 

perceelnr: 123R  5, afdeling: 6, sectie: A, perceelnr: 128M  4 

 

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: 

 

het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de constructie van weefmachines 
(minimum opgave van de rubrieken van toepassing) 

 

12.1.1.A: Noodgenerator 110 kW (nieuw), klasse 3 
12.3.2: Batterijladers, totaal: 73,14 kW (wijziging, verplaatsing van 1,20 kW), klasse 

3 
12.4.1.A: Machine voor vervaardiging kabelbomen, vermogen: 7,1 kW (nieuw), klasse 

3 

16.3.1.2: Airco's en compressoren: totaal vermogen: 1.614,29 kW (vermindering met 
21,66 kW, verplaatsing van 16,66 kW), klasse 2 

16.3.2.2.A: Airco's, totaal vermogen: 211,94 kW (uitbreiding met 34,44 kW, verplaatsing 
van 20,50 kW), klasse 2 

16.8.3: Zuurstoftanks, totale inhoud: 20.137 liter (verplaatsing van 2 zuurstoftanks, 

1.346 l + 3.000 l), klasse 1 
17.3.3.3: Opslag van oxiderende, irriterende en schadelijke stoffen, totaal: 110.000 kg 

(verplaatsing van 1.124 kg), klasse 1 
17.3.4.2.b.1: Opslag van zeer licht en licht ontvlambare stoffen, totaal: 5.000 liter 

(verplaatsing van 290 liter), klasse 2 
17.3.5.1: Opslag van ontvlambare stoffen, totaal: 2.000 liter (verplaatsing van 274 

liter), klasse 3 

17.3.6.1.B: Opslag van P3-vloeistoffen, totaal: 12.000 liter (verplaatsing van 644 l), 
klasse 3 

17.3.7.2.B: Opslag van P4-vloeistoffen, totaal: 59.200 liter (verplaatsing van 4.310 l), 
klasse 2 

17.3.8.2: Opslag van milieugevaarlijke stoffen, totaal: 8.000 kg (verplaatsing van 423 

kg), klasse 2 
29.5.2.3.A: Metaalbewerkingsmachines, totaal vermogen: 8.906,87 kW (uitbreiding met 

372,60 kW, verplaatsing van 340,90 kW), klasse 1 
29.5.3.2.A: Inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen, totaal vermogen: 

398 kW (vermindering met 1 kW), klasse 2 
29.5.4.2.A: Metaalbewerkingsmachines, totaal vermogen: 492,55 kW (uitbreiding met 

234,37 kW, verplaatsing van 55,94 kW), klasse 2 

29.5.5.4: Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen, totaal: 87.883 liter 
(uitbreiding met wasmachine, 50 l), klasse 1 

31.1.1.A: Noodgenerator en diesel aangedreven bluswaterpomp, totaal: 155 kW 
(nieuw), klasse 3 



43.1.3: Stookinstallaties, totaal vermogen: 13.824,80 kW (uitbreiding met 244,5 

kW), klasse 1 
 

 
De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 24/07/2014 tot 22/08/2014 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, 16 juli 2014 
 

Vincent Van Quickenborne       Geert Hillaert 
Burgemeester         Stadssecretaris 


