STAD HARELBEKE
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN
OMGEVINGSVERGUNNING
Projectnummer: 2018134314
Volgende aanvrager(s)
N.V. Delvano, Kuurnsestraat 20-22 8531 Harelbeke-Hulste heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van één
of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over:
Delvano N.V. is gespecialiseerd in het assembleren van sproeimachines op maat.
In het productieproces kunnen volgende bewerkingen onderscheiden worden: zagen op maat, draaiwerk, lassen,
electro-statisch verfspuiten, assemblage, testen van de geproduceerde machine in de daarvoor gebouwde testloods.
Sinds 1956 is Delvano N.V. gelegen in de Kuurnsestraat 22-22-28 in Harelbeke. In 2014-2015 werd een nieuwe
opslagruimte aan de overkant van de straat, zijnde Kuurnsestraat 31, in gebruik genomen. In het hoofdgebouw
vinden alle productie- en testactiviteiten plaats, terwijl de opslagruimte enkel dient voor het stallen van voertuigen.
De huidige vergunning, met toevoeging van percelen in vergunning is geldig tot 8/11/2021, zodat een hernieuwing
van de vergunning moet aangevraagd worden. Intussen werd ook het machinepark en de opslag gedeeltelijk
vernieuwd en uitgebreid, wat geregulariseerd wordt in voorliggende aanvraag voor omgevingsvergunning van
onbepaalde duur.
Dit resulteert in volgende Vlarem-rubrieken:
Rubrieken die hernieuwd worden: 4.3.b)1°i-15.1.2-15.2-15.4.1-17.1.2.1.2-23.1.1.a)-36.4.1-42.1
Rubrieken die veranderd worden: 3.2.2°a)-3.4.1.a)-12.2.1-12.3.2-16.3.2°a)-17.3.6.2°a)-17.4-29.5.2.2.°a)-43.1.2°a)
Nieuwe rubrieken: 6.5.1-17.3.2.1.2.1-17.3.2.1.2.2-17.3.7.3-17.3.8.2
De aanvraag heeft als adres(sen): Kuurnsestraat 18, 20, 22 en 31 te 8531 Harelbeke-Hulste. Kadastraal: HARELBEKE
5de Afd, nrs 349L5-349P5-164V-164 E2-349F5.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Deputatie.
U kan het dossier inkijken op https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek vanaf 06
september 2021.
De aanvraag ligt van 6 september 2021 tot en met 5 oktober 2021 ter inzage bij de milieudienst, Marktstraat 29
8530 Harelbeke tijdens de kantooruren. Maak een afspraak op www.harelbeke.be/stadhuis-op-afspraak of bel
0800/21202 (milieu).
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het
college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief naar Milieudienst, Marktstraat 29 8530 Harelbeke.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).
Voor meer info kan u terecht bij:
Dienst Vergunningen
e-mail: omgevingsvergunning@west-vlaanderen.be
tel: 050 40 32 76
Milieudienst Harelbeke: milieu@harelbeke.be of 0800/21202

