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BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 

AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 
 
 
 
 
Referentie omgevingsloket: OMV_2020072673 
Referentie gemeente: 2020/00547 
Projectnaam omgevingsloket:  KROVL_bemaling Overlys 
Projectnaam gemeente: het exploiteren van een bronbemaling 
Ligging:  Afdeling 34352, sectie F, perceel 923A 
 
 

Het bestuur van de stad Kortrijk deelt mee dat door EKATOV BV, een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Sint-Amandslaan 26 te 8500 
Kortrijk, en met als kadastrale ligging Afdeling 34352, sectie F, perceel 923A 
 
Het betreft een aanvraag tot het exploiteren van een bronbemaling. 
Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting 
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 
3.6.3.2°, 53.2.2°a) 
 
 
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/07/2020 
tot en met 30/07/2020. 
 

Reden openbaar onderzoek:  

Procedure 

Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone 
procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. 

 
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/07/2020, worden ingekeken via 
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of, na 
voorafgaandelijke afspraak, op de dienst Bouwen Milieu en Wonen van de stad Kortrijk. 
 
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij 
het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk. 
 
 
01/07/2020, Kortrijk 
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