
 

 
 

 
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN 

OMGEVINGSVERGUNNING  

 

Referentie omgevingsloket:   OMV_2018086400 

Gemeentelijk dossiernummer  201800069 

Projectnaam omgevingsloket:  Dethier nieuwe aanvraag 2 

Ligging: Atealaan 16 / Welvaartstraat – 2270 Herenthout / 2200 Herentals   

kadastrale gegevens: Herenthout A-510C en Herentals, 3- A-43B 

 
Bouwbedrijf Dethier NV, Industrieterrein Kolmen 1107 te 3570 Alken, heeft een aanvraag 

ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

activiteit. 

 

Kort omschreven gaat het over de nieuwbouw van een industriële vestiging met bijhorende 

kantoren waarbij de exploitatie gebeurt van een klasse 3-inrichting voor de opslag van bouwafval en 

nieuw bouwmateriaal van het bouwbedrijf 

 

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

15.1.1° - 16.3.1.1° - 17.4 – 19.6.1°a) – 23.3.1°a) 

 

De aanvraag heeft als adres: Atealaan 16 / Welvaartstraat – 2270 Herenthout / 2200 Herentals  -  

kadastrale gegevens: Herenthout sectie A, perceel 510C - Herentals, afdeling 3, sectie A, perceel 

43B 

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: de deputatie van de Provincie 

Antwerpen. 

 

De aanvraag ligt van 03.08.2018 tot en met 01.09.2018 ter inzage bij de: 

- gemeente Herenthout, dienst Loket Bouwen en wonen, op volgend adres: Bouwelse Steenweg 8 

te 2270 Herenthout (tijdens de openingsuren); 

- stad Herentals, dienst Omgeving, Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals (uitsluitend op afspraak, 

te maken via de website www.herentals.be/openbaar-onderzoek). 

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden 

ingediend bij de colleges van burgemeester en schepenen. Dit kan:  

- analoog per brief op het volgende adres:  

o Gemeentebestuur Herenthout - Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout; 

o Stadsbestuur Herentals – Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals of via mail 

(info@herentals.be) of tegen ontvangstbewijs af te geven aan het stadsloket; 

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .  

 

Er wordt GEEN informatievergadering georganiseerd.  

 

Voor meer info kan u terecht bij: 

- Gemeente Herenthout, Loket Bouwen en Wonen, T 014 50 78 44 of  

014 50 78 46 of bouwen.wonen@herenthout.be 

- Stad Herentals, dienst Omgeving, Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals, T 014-28 50 50 of 

info@herentals.be 
 

 

Te Herentals, 3 augustus 2018 

Te Herenthout, 3 augustus 2018 

 


