
 

Bekendmaking van het “openbaar onderzoek” 

van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 

(artikel 17 van VLAREM) 

 
Stadsbestuur   KORTRIJK 

 
Voor de burgemeester, afwezig brengt dhr. Wout Maddens, Tweede Schepen ter algemene kennis van het publiek 

dat door 

 

het Stadsbestuur Kortrijk 
 

Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk 
 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen: 

Mimosalaan, zn   

8500 te Kortrijk 

kadastraal bekend : 

afdeling: 4, sectie: C, perceelnr: 203K, afdeling: 4, sectie: C, perceelnr: 203E 

 
alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: 

 
het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een zwembad met sporthal en 

cafetaria 
(minimum opgave van de rubrieken van toepassing) 

 
3.4.1.A: Lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering, max. 1,25 m³/u en 

10.566 m³/jaar (hernieuwing en wijziging), klasse 3 

12.2.1: Transformator: 160 kVA (hernieuwing), klasse 3 
17.3.3.2.B: Opslag van oxiderende, corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen, totaal: 

3.630 kg (uitbreiding met 630 kg), klasse 2 
32.2.2: 1 sporthal met 2 zalen: 1 grote sportzaal beneden en 1 polyvalente 

zaal/gymzaal boven (hernieuwing), klasse 3 

32.8.1.1.C: 5 zwembaden, groot bad: 250 m², instructiebad: 80 m², binnenpeuterbad: 
37,5 m², buitenpeuterbad: 32 m² en landkuil: 15 m², totale oppervlakte: 

414,5 m² (hernieuwing en uitbreiding), klasse 1 
32.8.1.2: 4 hot whirlpools (nieuw), klasse 3 

43.1.2.B: 2 stookinstallaties, totaal vermogen: 1.260 kW (wijziging en uitbreiding met 
68 kW), klasse 2 

 

 
De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 29/01/2015 tot 27/02/2015 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, 27 januari 2015 
Voor de burgemeester, afwezig       Geert Hillaert 

Wout Maddens         Stadssecretaris 
Tweede Schepen 


