STAD HARELBEKE
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021063324
Inrichtingsnummer: 20210408-0005
Volgende aanvrager(s): Skylux NV, Spinnerijstraat 100 8530 Harelbeke heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige
handelingen en de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over:
Deze aanvraag betreft de verandering en uitbreiding van de inrichting en ook een actualisering van de reeds vergunde toestand naar de
nieuwe rubricering. Verder wordt de inrichting uitgebreid door de toevoeging van nieuwe percelen.
Ook komt er een nieuw logistiek gebouw en worden opslagrekken geplaatst.
Skylux NV (nieuwe vennootschap, vroeger AG Plastics) is een kunststofverwerkend bedrijf (productie van lichtkoepels, dakvensters,
veranda’s, lichtstraten, dakranden, kunststofplaten).
De aanvraag heeft als adressen:
8530 Harelbeke: Spoorwegstraat 28 en 30, Spinnerijstraat 98 en 100, Venetiëlaan 40, 42 en 62, Boerderijstraat 3, 5, 50 en 52. 8500
Kortrijk: Spinnerijstraat 109 en 111.
Kadastrale gegevens: HARELBEKE 2 AFD, Sectie B, nrs 664S-652L-653M2-756A-653X-665G-665F-667T-663P-716B-666 E-653N2-664W667V-663X-664T-664X.
KORTRIJK 3 AFD, Sectie B, 279K.
De Deputatie verleende d.d. 09.09.2021 de vergunning en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 31.07.2028 samenvallend met de
einddatum van de basisvergunning.
De beslissing ligt van 23 september 2021 tot en met 22 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.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met
rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte
van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of
per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep
onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet
inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift
aan:
de vergunningsaanvrager: NV SKYLUX, Spinnerijstraat 100 8530 Harelbeke
het college van burgemeester en schepenen van Harelbeke, Marktstraat 29 8530 Harelbeke
de deputatie van West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: (eventueel OMV_ 2021063324);
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de
besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep
omgevingsvergunning (eventueel OMV_ 2021063324)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. Lees ze grondig na.

