
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

 

VAN MARCKE LOGISTICS N.V. / TIN N.V. / Knohopack N.V. /
VAN MARCKE N.V.

Weggevoerdenlaan(Kor) 5 te 8500 Kortrijk

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen:

Brumierstraat(Aal)  z.n. 

8511 Kortrijk

kadastraal bekend :

9e afdeling, sectie A, perceel 653E, 654/02, 654F, 655B, 659D, 660A, 661C, 667A, 668A,

669A, 671A, 674A,

9e afdeling, sectie B, perceel 1, 16B, 17, 18B, 2, 3, 7A

en 7 percelen op Menen

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp:

het explotieren van een inrichting voor opslag en overslag vanmateriaal voor sanitair en
centrale verwarming

(minimum opgave van de rubrieken van toepassing)

• 3.4.1°a): Lozen bedrijfsafvalwater: totaal 0,4 m³/uur, klasse3

• 3.6.1.: Lozen huishoudelijk afvalwater: 4.466 m³/jaar, klasse3

• 6.4.1°: Opslag brandbare vloeistoffen (o.a. smeeroliën): totaal 514 l., klasse3

• 6.5.3°: Brandstofverdeelinstallatie met 4 verdeelslangen, klasse1

• 11.1.1°a): Machines voor het bedrukken van verpakkingen: totaal 12,62 kW,

klasse3

• 12.1.2°: Electriciteitsproductie d.m.v. 2 noodgroepen Alternator: totaal 1.233 kW,

klasse2

• 12.2.1°: 3 Transformatoren van elk 1.000 kVA, klasse3

• 12.3.2°: Batterijladers, orderpickers en heftrucs: totaal 30 stuks op 15 kW: totaal
450 kW, klasse3

• 15.1.2°: Al of niet overdekte ruimte voor het stallen van voertuigen: totaal 211

stuks, klasse2

• 15.2.: Werkplaats voor het onderhoud van motorvoertuigen, klasse3

• 16.3.1.2°: Koelinstallaties en airco's: totaal 734,66 kW, klasse2

• 16.3.2.1°a): Het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 3.1.2°:
Koelwatergroep: totaal 30 kW, klasse3

• 17.1.1.1°: Opslag van Aerosolen (o.a. smeermiddelen, PU-schuimen etc.): totaal

2.895 l., klasse3

• 17.1.2.1.1°: Opslag gevaarlijke producten: opslag van gassen in verplaatsbare

recipiënten: totaal 322 l., klasse3

• 17.3.2.1.1.2°: Opslag brandgevaarlijke stoffen met gevarenpictogram GHSO2, 4 X

35.000 l. diesel ondergronds, Sprinkler: 1.000 l. stookolie, noodstroomgroepen 2 X



2.500 l. stookolie: totaal 124,1 ton, klasse2

• 17.3.2.1.2.1°: Opslag brandgevaarlijke stoffen met gevarenpictogram GHSO2,

kleefstoffen en reinigingsmiddelen: totaal 441 kg., klasse3

• 17.3.2.2.1°a): Opslag brandgevaarlijke stoffen met gevarenpictogram GHSO2,

kleefstoffen, reinigingsmiddelen, lijmen, oplosmiddelen, solventen en

vorstbeveiligingsmiddelen: totaal 1.344 kg, klasse3

• 17.3.4.1°a): Opslag bijtende stoffen met gevarenpictogram GHSO5:

ontkalkingsproducten, dichtingsproducten, reinigingsmiddelen, soldeervloeistoffen,

lijmen en snelcement: totaal 695 kg, klasse3

• 17.3.5.1°a): Opslag giftige stoffen met gevarenpictogram GHSO6: opstartalcohol,

totaal 12 kg., klasse3

• 17.3.6.1°a): Opslag schadelijke stoffen met gevarenpictogram GHSO7: schuimen,
brandwerende mortel, kleefstoffen, enz...: totaal 2.380 kg, klasse3

• 17.3.7.1°a): Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen met

gevarenpictogram GHSO8: schuimen, kleefstoffen, lijmen, ontvetters en
reinigingsmiddelen: totaal 614 kg, klasse3

• 17.3.8.1°: Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen met

gevarenpictogram GHSO9, ontkalkingsproducten, kleefstoffen, lijmen,
soldeervloeistoffen, ontvetters, lijmen en reinigingsmiddelen, totaal 352 kg, klasse3

• 19.6.1°a): Opslag van hout: paletten in een lokaal: 120 ton, klasse3

• 23.2.2°a): Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen

van kunststoffen: afvullen van verpakkingen, blistermachines, vormmachines,

lasmachines,...: totaal 466,78 kW, klasse2

• 23.3.1°a): Opslag kunststof in een lokaal: totaal 75 ton, klasse3

• 29.5.2.1°a): Metaalbewerkingsmachines: slijpmachines, frees- en zaagmachines:

totaal 45,85 kW, klasse3

• 31.1.3°: Vast opgestelde motoren: totaal 831,5 kW, klasse1

• 33.3.1°a): Inrichtingen voor het behandelen van papier en karton: stansmachine:

totaal 17,24 kW, klasse3

• 33.4.1°a): Opslag karton en papier in een lokaal: 30 ton, klasse3

• 43.1.2°a): Gasobsorptiewarmtepompen, donkerstralers: totaal 3.146 kW, klasse2

 

 

De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 17 augustus 2015 tot en met 15 september 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, 

Geert Hillaert

Stadssecretaris

Voor de burgemeester,

bij machtiging van 3 maart 2015

Bert Herrewyn

Afgevaardigde schepen




