
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bevoegde overheid  het college
 de deputatie
 de Vlaamse overheid

Aanvrager/exploitant

MARTENS TUINEN BVBA - Pyperpad 15 - 2321 Hoogstraten

Locatie

Kruisblok 12 - 2320 Hoogstraten.

Onderwerp

vergunning werd verleend voor  volgende stedenbouwkundige handelingen:
het bouwen van een loods, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen
en  volgende ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten:
- 3.4.1°a) - Het lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen met een maximaal debiet 

van 0.9 m3/u, 7,2 m3/dag en 720 m3/jaar afkomstig van : 
- het wassen van voertuigen in de openbare riolering Heuvelstraat (a rato van 16 voertuigen 
x 200 liter/voertuig x 0.5u/voertuig = 0.4 m3/u, 3.2 m3/dag en 640 m3/jaar)
- het mogelijk verontreinigd hemelwater van de tankpiste voor de voertuigen (a rato van  0.5 
m3/u, 4 m3/dag en 80 m3/jaar)

- 6.5.1° - Een brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen, 2 verdeelslangen
- 15.1.1° - Een parkeerplaats voor 16 voertuigen (lichte bestelwagens, vrachtwagen, knikladers, 

minigravers, tractor, aanhangwagens).
- 15.4.1° - Niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van voertuigen (met hoge druk lans), 

gelegen in industriegebied (max. 16 voertuigen/dag).
- 16.3.2°a) - Een persluchtcompressor met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW
- 17.3.2.1.1.1°b) - De opslag van 4,2 ton rode diesel en 4,2 ton witte diesel in 2 dubbelwandige 

bovengrondse tanks. Totaal : 8,4 ton
- 17.4. - De opslag van 150 liter gevaarlijke producten in verpakkingen van maximaal 30 liter of 

30 kg (vnl. oliën, ..)
- 29.5.2.1°a) - Toestellen voor het behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale 

drijfkracht van ca. 20 kW (boormachine, zaagmachine,..)



Inzagemogelijkheden

Het dossier kan ingekeken worden bij de dienst omgeving - Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten in de 
periode van 21/03/2020 tot en met 19/04/2020, alle werkdagen op afspraak of via het 
omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) – dossier OMV_2019155624.  Een afspraak kan 
gemaakt worden via ttps://www.hoogstraten.be/afspraak-maken of via de medewerkers van het 
onthaal 03/340.19.11.
Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur.

Beroepsmogelijkheden

U kan, als betrokken publiek beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Deputatie van de 
Provincie Antwerpen binnen 30 dagen na de eerste dag van aanplakking van deze bekendmaking. 
Hierbij moeten de modaliteiten worden nageleefd conform artikel 52 tot en met artikel 56 van het decreet van 
24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en artikel 74 of 87 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de  
omgevingsvergunning. Neem voor meer info contact op met de beroepsinstantie.


