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BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 

AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 
 
 

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021137459 
Referentie gemeente: 2021/01046 

Projectnaam omgevingsloket:  
Slopen gebouwen en bouwen van loods, verplaatsen beek, aanleggen 
verharding 

Projectnaam gemeente: 
Slopen gebouwen en bouwen van loods, verplaatsen beek, aanleggen 
verharding + het wijzigen van een rundveehouderij 

Ligging:  
Verloren Hof 1, Verloren Hof 3 te 8510 Kortrijk 
Afdeling 34021, sectie A, perceel 136_, 137A, 142E, 143_, 144_, 147F, 
147G 

 

Het bestuur van de stad Kortrijk deelt mee dat door de heer Yves Catteloin, een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Verloren Hof 1, Verloren Hof 3 te 
8510 Kortrijk, en met als kadastrale ligging Afdeling 34021, sectie A, perceel 136_, 137A, 142E, 
143_, 144_, 147F, 147G 

 
Het betreft een aanvraag tot slopen gebouwen en bouwen van loods, verplaatsen beek, 
aanleggen verharding + het wijzigen van een rundveehouderij. 
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde 
inrichtingToepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 
17.4., 19.6.2°c), 45.4.e)1°, 53.8.1°b), 45.14.3°, 28.2.c)1°, 6.5.1°, 6.4.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 
16.3.2°a), 15.1.1°, 9.4.3.c)2° 

 
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 
04/11/2021 tot en met 03/12/2021. 
 

Reden openbaar onderzoek:  
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 03/12/2021, 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. 
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