
 

 

 

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 

  

Metakor N.V. 

  

Industrielaan(Heu) 8 te 8501 Kortrijk 

  

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen: 

Industrielaan(Heu)   8  

8501 Kortrijk 

kadastraal bekend : 

8e afdeling, sectie B, perceel 511N 

  

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: 

  

het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een metaalbewerkingsbedrijf 

(minimum opgave van de rubrieken van toepassing) 

  

• 3.2.2°a): Lozing van huishoudelijk afvalwater in openbare riolen.  

Verminderen met 350m³/jaar  
Totaal: 750m³/jaar  

, klasse3 
• 3.6.3.1°b): lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering na behandeling in 

waterzuiveringsinstallatie:  

5m³/u, 58m³/dag en 9000m³/jaar - hernieuwen, klasse2 
• 4.3.a)1°i): één spuitcabine met actiefkoolfilter: 48kW - hernieuwen, klasse3 

• 4.3.c)1)i): twee spuitcabines: samen 10kW - hernieuwen, klasse3 
• 6.4.1°: opslag van brandbare vloeistoffen  

uitbreiden met 629L  
totaal: 679L, klasse3 

• 12.2.2°: één transformator: 1250 kVA - hernieuwen, klasse2 

• 12.3.2°: batterijladers: samen 45,9kW - hernieuwen, klasse3 
• 15.1.1°: stallen van 17 voertuigen - hernieuwen, klasse3 

• 16.3.1.2°: 1 droger  
uitbreiden met 3kW  

totaal: 222kW , klasse2 

• 17.3.2.1.2.1°: opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 - 
hernieuwen, klasse3 

• 17.3.2.2.1°a): opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 of 2 - 
hernieuwen, klasse3 



• 17.3.4.2°a): opslag van bijtende stoffen  

verminderen met 1369kg  

Totaal: 33415kg, klasse2 
• 17.3.5.1°a): opslag van giftige stoffen  

uitbreiden met 13kg  
totaal: 795kg, klasse3 

• 17.3.6.2°a): opslag van schadelijke stoffen  

uitbreiden met 2753kg  
totaal: 20450kg , klasse2 

• 17.3.7.1°a): opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen  
verminderen met 9kg  

totaal: 1795kg, klasse3 

• 17.3.8.2°: opslag van aquatisch milieu gevaarlijke stoffen  
verminderen met 250kg  

totaal: 6900kg, klasse2 
• 17.4.: opslag van gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (labochemicaliën)  

verminderen met 80kg  
totaal: 120L, klasse3 

• 23.2.1°a): verpakkingsmachines: 7,43kW - hernieuwen, klasse3 

• 24.2.: 1 laboratorium (met lozing van afvalwater) - hernieuwen, klasse3 
• 29.4.1.a): gietmachines met 236,3L smeltkroezen - hernieuwen, klasse2 

• 29.5.2.1°a): machines voor mechanische metaalbewerking: 96,95kW - 
hernieuwen, klasse3 

• 29.5.4.1°a): machines voor de fysische metaalbewerking: 120,38kW - hernieuwen, 

klasse3 
• 29.5.5.4°: 2 lijnen voor oppervlaktebehandeling:  

- Hangwaarlijn: 58000L behandelingsbaden + 37000L spoelbaden  
-Trommellijn: 16350L behandelingsbaden + 12775L spoelbaden  

hernieuwen, klasse1 
• 43.1.1°a): stookinstallaties en CV: 1033kW - hernieuwen, klasse3 

  

  

De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 14 december 2015 tot en met 12 januari 2016 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 

 

 



 



 


