
Bekendmaking van het “openbaar onderzoek”
van een mil ieuvergunningsaanvraag klasse 1

(artikel 17 van VLAREM)

 

Stadsbestuur   KORTRIJK

 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door

 

AVL METAL POWDERS N.V.

 

Elleboogstraat(Kor) 7 te 8500 Kortrijk

 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen:

Elleboogstraat(Kor)   7 
8500 Kortr ijk

kadastraal bekend :

4e afdeling, sectie D, perceel 399Z, 400F, 401K

 

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp:

 

het verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een inr icht ing voor de  
productie van brons- en aluminiumpoeders en -pasta's
(minimum opgave van de rubrieken van toepassing)

 

• 3.4.1°a): Lozen van afvalwater van het laboratorium: 12 m³/jaar, klasse 3
• 3.5.1°: Lozen van koelwater in oppervlaktewater: administratief verwijderen, klasse 

3
• 4.1.3°: Productie en bereiding van pigmenten: uitbreiden met 1443,99 kW - totaal 

vermogen: 3228,99 kW, klasse 1
• 4.5.: Opslag van bedekkingsmiddelen: hernieuwing - 850 ton, klasse 2
• 6.4.1°: Opslag van brandbare vloeistoffen: herrubricering - 39390 L, klasse 3
• 6.5.1°: Verdeelinstallatie voor motorvoertuigen: 1 verdeelslang, klasse 3
• 12.2.1°: Transformatoren: verwijderen van 250 kVA - totaal vermogen: 1.625 kVA, 

klasse 3
• 15.1.1°: Stalplaats voor autovoertuigen: 6 autovoertuigen, klasse 3
• 16.3.1.1°: Luchtcompressoren: uitbreiden met 34,22 kW - totaal vermogen: 

159,22 kW, klasse 3
• 17.1.2.1.2°: Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: 1344 L, 

klasse 2
• 17.1.2.2.2°: Opslag van CO2 in vaste reservoirs: uitbreiding met 8562 L - totale 

opslag: 10.000 L, klasse 2
• 17.2.2.:  Opslag van gevaarlijke stoffen: 1063,89 ton, klasse 1
• 17.3.2.1.1.2°: Opslag van stookolie: herrubricering - totale opslag: 38,05 ton, 

klasse 2



• 17.3.2.1.2.2°: Opslag van ontvlambare vloeistoffen gevarencategorie 3: 
herrubricering - totale opslag: 12,80 ton, klasse 2

• 17.3.2.2.2°b): Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2: 
herrubricering - totale opslag: 8,93 ton, klasse 2

• 17.3.2.3.3°: Opslag van brandgevaarlijke producten: herrubricering - totale 
opslag: 1422,5 ton, klasse 1

• 17.3.4.2°b): Opslag van bijtende producten: herrubricering - totale opslag: 17,8 
ton, klasse 2

• 17.3.6.2°b): Opslag van schadelijke producten: herrubricering - totale opslag: 
33,15 ton, klasse 2

• 17.3.7.2°b): Opslag van op lange termijn gevaarlijke producten: herrubricering - 
totale opslag: 13,33 ton, klasse 2

• 17.3.8.3°: Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke prodcuten: 
herrubricering - totale opslag: 1134,13 ton, klasse 1

• 17.4.: Opslag van chemicaliën in kleine verpakking: 3700 kg, klasse 3 
• 20.2.4.b)2°: Productie en smelten van non-ferrometalen: herrubricering - totale 

capaciteit: 6 ton/dag, klasse 1
• 21.1.3°b): Productie van metaalpoeders: herrubricering en uitbreiden met 1443,99 

kW - totaal vermogen: 3228,99 kW, klasse 1
• 21.3.: Opslag van poeders: herrubicering - totale opslag: 850 ton, klasse 2
• 24.2.: Laboratorium - herrubricering, klasse 3
• 29.4.1.a): Smeltkroezen voor non-ferrometalen: 208 L, klasse 2
• 29.4.2.: Vervaardigen van metaalpoeders: 1 productie, klasse 2
• 29.5.2.3°b): Mechanisch behandelen van metalen: uitbreiden met 1463,99 kW - 

totaal vermogen: 3248,99 kW, klasse 1
• 29.5.3.3°b): Thermisch behandelen van metalen: herrubricering en uitbreiden met 

277,37kW - totaal vermogen: 827,37 kW, klasse 1
• 43.1.2°b): Stookinstallaties: 872 kW, klasse 2

 

 

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt van 17 maart 2017 tot en met 15 april 2017 ter inzage van het
publiek bij de dienst 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 schriftelijk gericht worden aan het college van 
burgemeester en schepenen, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem 
aangewezen ambtenaar.

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op donderdag 30 maart 2017 om 19u30
Plaats: Hoeve te Coucx, Marrionetten 12, 8500 Kortrijk
Toegang: te voet / per fiets: via Bruyningpad

   met de auto: via Cannaertstraat

Kortrijk, 

Geert Hillaert
Stadssecretaris

Voor de burgemeester,
bij machtiging van 3 maart 2015
Bert Herrewyn
Afgevaardigde schepen




