
 

 

Bekendmaking openbaar onderzoek 

omgevingsvergunningsaanvraag 
 
 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018103515 

Projectomschrijving:  Duplicaat van 2018087524 K. Van de Poel & Zonen NV 

 

Het stadsbestuur van Herentals deelt mee dat door K. Van de Poel & Zonen NV, een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie. 

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Atealaan 28, Atealaan 32, Atealaan 32A, Atealaan 61, 

Grensstraat 22 te 2270 Herenthout met als kadastrale ligging Afdeling 13012, sectie A, perceel 369E, 392B2, 392C2, 392D2, 

392S, 398C, 398E en Saffierstraat 3 te 2200 Herentals, met als kadastrale ligging Afdeling 13302, sectie D, perceel 46C, 49F, 

56C. 

 

Het betreft een aanvraag tot het samenvoegen van de vergunningen voor Atealaan 28-32, vergund door de deputatie en 

van Atealaan 61, vergund door het college van burgemeester en schepenen van Herenthout, het toevoegen van perceel 2-

D-46C en verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een transportbedrijf. 

 

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag zijn:  

3.2.2.a - 3.4.2 - 4.3.b.1.i - 4.5 - 6.4.1 - 6.5.2 - 12.2.1 - 12.3.2 - 13.3 - 15.1.2 - 15.2 - 15.4.1 - 16.3.1.1 - 17.3.2.1.1.2 - 

17.3.2.1.2.1 - 17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a - 17.4 - 19.6.1.b - 19.6.1.c - 21.3 - 22.2 - 23.3.1.c - 25.3 - 25.4 – 26.2 - 28.1.f.2 - 29.5.5.1.a 

- 29.5.7.2.a.1 - 33.4.1.c - 34.3 - 36.4.1 - 40.2 - 41.5 - 43.1.1.a - 44.3 - 45.4.e.2. 

De exploitant vraagt tevens een afwijking van art. 4.2.5.1.1§1 van Vlarem II in die zin dat er geen venturimeetgoot 

aangelegd wordt. 

 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29 september 2018 tot en met 29 

oktober 2018. 

 

Via www.omgevingsloket.be kan u beperkte informatie bekijken over deze aanvraag. 

 

U kan het volledige dossier tijdens het openbaar onderzoek digitaal komen inkijken bij de dienst omgeving. Om hiervoor 

een afspraak te maken, kan u terecht op onze gemeentelijke website www.herentals.be/openbaar-onderzoek. 

 

Bezwaren moeten uiterlijk op 29 oktober 2018 ingediend worden met vermelding van het dossiernummer 

OMV_2018103515. Dit kan via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/publiek) of door ze te bezorgen aan het 

college van burgemeester en schepenen (via mail: info@herentals.be, post of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het 

stadsloket). 

 

 

 

 

 

Herentals, 29 september 2018 


