STAD HARELBEKE

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN
OMGEVINGSVERGUNNING
Projectnummer: OMV_2021099185
Volgende aanvrager(s):
NV COPACO SCREENWEAVERS, Rijksweg 125 8531 Harelbeke-Bavikhove heeft een aanvraag ingediend voor
stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over:
Stedenbouwkundige handelingen: het bouwen productiehal, magazijn, sanitair blok en parking personeel.
Ingedeelde inrichting en/of activiteit:
Om een antwoord te bieden op de veranderende en stijgende vraag naar de eindproducten van Copaco Screenweavers
plant het bedrijf gefaseerd over de komende drie jaren, een verhoging van de productiecapaciteit door het installeren
van bijkomende productielijnen in de coatingafdeling, een nieuwe thermofixeerlijn en nieuwe weefgetouwen. Tegelijk
wordt ook een modernisering van het productiepark doorgevoerd door het uit gebruik nemen van enkele oudere
coatinglijnen en een thermofixeerlijn. De coatingafdeling en de bereiding van plastisol zullen worden ondergebracht in
een nieuwe productiehal aanpalend aan de bestaande hallen, terwijl de thermofixeerovens, een deel van de
weefgetouwen en de controleafdeling zullen worden herschikt, met het oog op een betere procesorganisatie en
productdoorstroming.
Deze aanvraag betreft een wijziging/uitbreiding van de omgevingsvergunning. Het betreft de aanvraag van een
vergunning van bepaalde duur, die samenvalt met de einddatum van de basisvergunning, zijnde 04/03/2024.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
3.2.2°b), 3.6.1., 6.4.2°, 6.5.1°, 7.1.2°, 12.2.1°, 12.2.2°, 12.3.2°, 15.1.1°, 16.3.2°b), 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.2.2.2°b),
17.3.6.2°b), 17.3.7.2°b), 17.3.8.2°, 17.4., 21.3., 23.2.2°a), 23.3.2°c), 29.5.2.1°a), 33.4.1°c), 41.2.2°a), 41.4.3°a),
41.5. en 43.1.3°.
De aanvraag heeft als adres: Rijksweg 125, 8531 Harelbeke-Bavikhove. (en deels te Kuurne) Kadastraal: HARELBEKE
4de Afd, Sectie B, nr 514/B, KUURNE, Sectie B, nr 321/A en 322/A.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Deputatie. Hierbij kan u terecht voor meer
info.
U kan het dossier inkijken op https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek vanaf 17
september 2021.
De aanvraag ligt van 17 september 2021 tot en met 16 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst
Stedenbouw en de milieudienst, Marktstraat 29 8530 Harelbeke. Maak telefonisch een afspraak voor het inkijken van
het openbaar onderzoek via T 056 733 372 (Stedenbouw) of T 0800/21 202 (Milieudienst).
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 bovenstaand adres: 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 24 79 20
Milieudienst Harelbeke: milieu@harelbeke.be of 0800/21202
Dienst Stedenbouw Harelbeke: stedenbouw@harelbeke.be of 056/733372

