
 

 
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
DEN BERK BVBA en Koen Lauwerysen - Berkelaar 10 - 2330 Merksplas hebben een 
aanvraag ingediend tot het bouwen en exploiteren van een inpakloods met administratief 
kantoor en bedrijfswoning op het adres Putten 19 - 2320 Hoogstraten. 
 
De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen: 
-het bouwen van een inpakloods met administratief kantoor en bedrijfswoning, een 
fietsenstalling, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen en het plaatsen van 
reclame 
 
De aanvraag omvat volgende ingedeelde activiteiten: 
- 3.4.2° - Lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 0,5 m³/u; 4 m³/dag en 1.000 

m³/jaar afkomstig van de kistenwasserijLozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 
1,93 m³/u; 6,17 m³/dag en 826,5 m³/jaar afkomstig van de wasplaats/tankplaats voor 
voertuigen 

- 6.5.1° - Verdeelslang 
- 12.2.1° - Transformator 630 kVA 
- 12.3.2° - 6 batterijladers met een totaal vermogen van 12 kW 
- 15.1.1° - Stallen van 20 voertuigen (heftrucks, transpalletten, vrachtwagen,…) 
- 15.4.1° - Wassen van maximaal 5 voertuigen per dag 
- 16.3.2°b) - Compressoren 4 kW + 22 kW; Airco's totaal 5 x 50 kW; Koelgroep 5 x 100 kW 
- 17.3.2.1.1.1°b) - Opslag van 4.165 kg (5.000 liter) diesel 
- 17.3.2.1.2.1° - Opslag van 250 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 
- 17.3.4.1°a) - Opslag van 3.190 kg bijtende stoffen 
- 17.3.7.1°a) - Opslag van 250 kg stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de 

gezondheid 
- 17.3.8.2° - Opslag van 2.650 kg stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu 
- 17.4. - Opslag van 3.000 l/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 
- 19.6.1°a) - Opslag van 30 ton (60 m³) hout (palletten) 
- 23.3.1°a) - Opslag van 120 ton kunststof verpakkingsmateriaal in een lokaal 
- 33.4.1°a) - Opslag van 45 ton papieren en kartonnen verpakkingen in een lokaal 
- 39.1.1° - Stoomhogedrukreiniger 2 x 250 liter 
- 45.13.d)1°a) - Sorteermachines 12,5 kW + 2 x 13 kW + 6 kW + 12 kW + 10 kW + 2 x 1 

kW 
 
Afwijking wordt gevraagd van art. 4.2.5.1.1 van Vlarem II m.b.t. de plaatsing van een 
controleinrichting (meetgoot) 
 
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
U kan hier terecht voor meer info. 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2020 tot en met 5 april 2020.  
 
Het dossier kan ingekeken worden bij de Dienst omgeving - Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten,  
alle werkdagen op afspraak of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) – dossier 
OMV_2020004618.  Een afspraak kan gemaakt worden via 

http://www.omgevingsloket.be/


https://www.hoogstraten.be/afspraak-maken of via de medewerkers van het onthaal 
03/340.19.11. 
 
Gedurende deze periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de 
aanvraag worden ingediend.  
Dit kan  

 per brief  bij het college van burgemeester en schepenen, of 
 digitaal  via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).   

http://www.omgevingsloket.be/

