
 

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 

 

Stadsbestuur Kortrijk 
 

Grote Markt 54  te 8500 Kortrijk 
 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen: 

Lagaeplein(Heu) , 22 & +22   
8501 te Kortrijk 

kadastraal bekend : 

afdeling: 8, sectie: C, perceelnr: 141Z, afdeling: 8, sectie: C, perceelnr: 141T, afdeling: 8, 

sectie: C, perceelnr: 141X 

 
alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: 

 
het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een stedelijk sportcentrum en 

zwembad 
(minimum opgave van de rubrieken van toepassing) 

 
3.2.2.B: Lozen van huishoudelijk afvalwater, max. 1 m³/u, 17 m³/dag en 5.821 

m³/jaar (hernieuwing), klasse 2 

3.4.2: Lozen van bedrijfsafvalwater, max. 10 m³/u, 200 m³/dag en 3.829 m³/jaar 
(hernieuwing), klasse 2 

12.2.1: Transformator: 250 kVA (uitbreiding), klasse 3 
17.3.3.2.B: Opslag van natriumhypochloriet: 1.700 kg, zwavelzuur: 1.560 kg, 

polyaluminiumchloride: 350 kg, chloorstabil: 90 kg, totaal: 3.700 kg 

(uitbreiding), klasse 2 
32.2.2: 1 sporthal (hernieuwing), klasse 3 

32.8.1.1.C: 3 zwembaden: groot zwembad: 250 m², klein zwembad: 80 m² en babybad 
36 m², totale opp. 366 m² (uitbreiding), klasse 1 

32.8.1.2: 2 whirlpools (uitbreiding), klasse 3 

43.1.2.B: Stookinstallaties: zwembad: 537 kW en 465 kW, sporthal: 2 x 200 kW 
(wijziging en uitbreiding), klasse 2 

53.8.2: Grondwaterwinning: max. 6.250 m³/jaar (uitbreiding), klasse 2 
 

 
De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 20/03/2014 tot 18/04/2014 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, 17 maart 2014 
Vincent Van Quickenborne       Geert Hillaert 

Burgemeester         Stadssecretaris 


