
 

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 Verkotrans 
 

Izegemsestraat(Heu) 420-422 te 8501 Heule 
 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen: 

Izegemsestraat(Heu) , 420-422  
8501 te Kortrijk-Heule 

kadastraal bekend : 

afdeling: 8, sectie: B, perceelnr: 513H, afdeling: 8, sectie: B, perceelnr: 513D, afdeling: 

8, sectie: B, perceelnr: 513K 

 
alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: 

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

 

2.2.2.F.2: Opslag en mechanische behandeling van snoeihout en onbehandeld 
houtafval: 5.150 ton (uitbreiding met 850 ton) en sterzeef 40 kW, 

trommelzeven: 30 kW en 70 kW, houtbreker 205 kW, totaal 345 kW 

(uitbreiding met houtbreker 205 kW), klasse 1 
15.1.1: Stallen van voertuigen en/of aanhangwagens: 15 stuks (uitbreiding met 2 

stuks), klasse 3 
17.3.6.2.B: Opslag witte mazout: 20.000 liter en opslag rode mazout: 6.000 liter, totaal 

26.000 liter (wijziging en vermindering met 2.000 liter afvalolie), klasse 2 

19.6.3.A: Opslag van bio-massa hout en sierschors: 4.790 ton (nieuw), klasse 2 
 

 
De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 10/04/2014 tot 09/05/2014 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, 8 april 2014 
Vincent Van Quickenborne       Geert Hillaert 

Burgemeester         Stadssecretaris 


