
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

 

Despriet Gebroedrs N.V.

 

Engelse Wandeling(Kor) 2 bus K1K te 8500 Kortrijk

 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen:

Hoevestraat(Kor)   21-29 
8500 Kortr ijk

kadastraal bekend :

3e afdeling, sectie B, perceel 721M, 723L, 725A2, 725D2, 725E2, 725F2, 730B3

 

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp:

 

het verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een  
kunststofverwerkend bedrijf
(minimum opgave van de rubrieken van toepassing)

 

• 2.2.2.f )2°: Opslag van en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke 
afvalstoffen: uitbreiding met 450 ton - totale opslag: 800 ton 
 uitbreiding met 228 kW - totaal vermogen: 936,26 kW, klasse 1

• 2.2.6.c):  De opslag en reiniging van recipiënten: hernieuwen - 17 kW, klasse 1
• 2.2.6.d): Opslag en reiniging van recipiënten: hernieuwen - 5 ton, klasse 1
• 12.2.1°: Transformator: 800 kVA, klasse 3
• 15.1.1°: Stallen van voertuigen: hernieuwen - 6 voertuigen, klasse 3
• 16.3.1.1°: Compressoren: hernieuwen - 5 kW, klasse 3
• 17.4.: Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen: verminderen met 

60 kg - totale opslag: 120 kg, klasse 3
• 23.3.2°a): Opslag van kunststoffen: uitbreiding met 800 ton - totale opslag: 1.170 

ton, klasse 2
• 29.5.2.1°a): Metaalbewerkingsmachines: hernieuwen - 5 kW, klasse 3

 

 

De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 25 maart 2017 tot en met 23 april 2017 ter inzage van het
publiek bij BOUWEN, MILIEU & WONEN, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk (centrum). U kan hiervoor een 
afspraak maken 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

Vincent Van Quickenborne
Burgemeester


