
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

 

Michel Van De Wiele N.V.

 

Michel Vandewielestraat 7 te 8510 Kortrijk-Kortrijk

 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen:

Michel Vandewielestraat   7 

8510 Kortrijk-Marke

kadastraal bekend :

6e afdeling, sectie A, perceel 102Y, 109Z, 120T2, 122Y, 123B8, 123F8, 123R5, 128M4, 98H2,
98M2

 

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)

 

• 16.3.1.2°: Airco's en compressoren, totaal vermogen: 1.734,83 kW (uitbreiding met
120,54 kW), klasse 2

• 16.3.2.2°a): Koelgroepen, totaal vermogen: 214,84 kW (uitbreiding met 2,90 kW),
klasse 2

• 16.8.3°: Opslag van samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden
gassen, totaal: 17.137 liter (vermindering met 1 zuurstoftank van 3.000 liter), klasse
1

• 17.3.2.3°: Opslag van giftige, zeer giftige en ontplofbare stoffen, totaal: 17.500 kg
(uitbreiding met 7.101,75 kg), klasse 1

• 17.3.6.1°b): Opslag van vloeistoffen met een ontvlammingspunt tussen 55°C en
100°C, totaal: 17.500 liter (uitbreiding met 5.500 liter), klasse 3

• 17.3.8.2°: Opslag van milieugevaarlijke stoffen, totaal: 12.000 kg (uitbreiding met
4.000 kg), klasse 2

• 19.3.1°a): Boormachines, totaal vermogen: 152,25 kW (nieuw), klasse 3
• 23.2.3°a): Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen

van voorwerpen uit kunststof, totaal vermogen: 2.439,20 kW (uitbreiding met
1.738,40 kW), klasse 1

• 29.5.2.3°a): Metaalbewerkingsmachines, totaal vermogen: 9.217,14 kW
(uitbreiding met 310,27 kW), klasse 1

• 29.5.3.2°a): Inrichtingen voor het thermisch bewerken van metalen of voorwerpen
uit metaal, totaal vermogen: 389 kW (vermindering met 9 kW), klasse 2



• 29.5.4.2°a): Metaalbewerkingsmachines, totaal vermogen: 509,55 kW (uitbreiding
met 17 kW), klasse 2

• 29.5.5.4°: Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door elektrolytisch
of thermisch procédé, totaal: 132.133 liter (uitbreiding met 44.250 liter), klasse 1

• 41.2.3°a): Inrichtingen voor het vervaardigen van weefsels, breiwerk, vlechtwerk,
textielwaren,..., totaal vermogen: 1.828,4 kW (uitbreiding met 1.588,4 kW), klasse 1

• 43.1.3°: Stookinstallaties, totaal vermogen: 14.406,80 kW (uitbreiding met 582
kW), klasse 1

• 59.5.2.1°: Coating voor producten, totaal: 20 ton/jaar (uitbreiding met 8 ton/jaar),
klasse 2

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


