
 
 

 

Gemeentebestuur Berlaar 
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN  
 AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
 

Omgevingsloketnr. : OMV_2021073280    Intern nummer : OMG / SHE / 0729 
 
 

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Intercommunale voor Ontwikkeling van 
het Gewest Mechelen en Omgeving DIENSTV gevestigd te Schoutetstraat 2 te 2800 Mechelen 
een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Aarschotsebaan 296, 306, 308, 310, 312, 
Aarschotsesteenweg 302, 304 en 308 met als kadastrale ligging  sectie C nrs. 371E2, 371F2, 
371D2, 372E2, 372B2, afdeling 1 sectie D nrs. 651, 652, 661A, 664R, 664L, 664T, 664V, 666D, 
666C, 667, 668D, 669W, 669A2, 669F2, 673S, 677M, 678D, 678C, 678B, 679, 680 en 681S 
 
 
De aanvraag omvat:  

− stedenbouwkundige handelingen 

− de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

 
Het betreft een aanvraag tot het uitvoeren van infrastructuurwerken voor de aanleg van KMO-
zone De Hutten, meer concreet de aanleg van de wegenis en de riolering, incl. langsgrachten 
en bufferbekken, nutsleidingen en bluswaterbekken 
het uitvoeren van een tijdelijke bemaling met inbegrip van 100% terugbrengen van het 
bemalingswater in dezelfde watervoerende laag van de bodem (rubriek 53.2.2°a): de 
retourbemaling zal gebeuren met behulp van infiltratiebekkens, 
het te infiltreren maximaal dagdebiet bedraagt 2486 m³/d en de benodigde oppervlakte 
bedraagt 3187 m² om 100% infiltratie te garanderen. (91.130m³). 
 
 

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 9.12.2022 tot en met 7.01.2023. 
 
 
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken op 
- het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) 
- na afspraak (via omgeving@berlaar.be of  03 / 410.19.00) bij het gemeentebestuur, cel 
Omgeving 
 
 
Bezwaren kan u indienen tot de sluiting van het openbaar onderzoek: 
- digitaal via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) 
- schriftelijk door afgifte aan het onthaalloket van het gemeentehuis, Markt 1 te 2590 Berlaar 
- aangetekend t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2590 Berlaar 
 

Berlaar, 8 december 2022 
 
algemeen directeur 
Anja Neels 

burgemeester 
Walter Horemans 



 
 

 

 


