
 
 

 

Gemeentebestuur Berlaar 
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN  
 AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
 
Omgevingsloketnr. : OMV_2022132058 
Intern nummer : OMG / SHE / 0776 
Inrichtingsnummer: 20221219-0087 

 
Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Roy Verschueren met als adres Oude Steenweg 21 te 2530 Boechout en V-INVEST BVBA 
gevestigd te Oude Steenweg 21 te 2530 Boechout een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Hellegatstraat 5 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 361F 
 
 
De aanvraag omvat:  

− stedenbouwkundige handelingen 

− de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
 
Het betreft een aanvraag het uitbreiden van een vergunde loods, het aanbouwen van een luifel en het verplaatsen van parkeerplaatsen in functie 
van een groothandel voor huis-, tuin- en keukenproducten; Vlarem-rubrieken: 
5.3.2°; 15.1.1°; 16.3.2°a); 17.3.4.2°b); 17.3.6.2°b); 17.3.7.1°b); 17.3.8.1°; 17.4; 23.3.2°a); 34.3; 43.1.1°b); 44.3. 
 
De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit de volgende rubrieken 

 
 

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid 

+ eenheid 

5.3.2° Opslag niet gevaarlijke producten pesticiden of 
gewasbeschermingsmiddelen (Nieuw) 

2 ton 

15.1.1° stalling inpandig van utiliteitsvoertuigen heftruck, transpalet 
(Nieuw) 

3 aantal 
voertuigen 

16.3.2°a) uitbating van enkele toestellen zoals compressor, airco voor 
max 55 kW (Nieuw) 

55 kW 

17.3.4.2°b) Opslag gevaarlijke producten GHS 05 voor max 12 ton 
(Nieuw) 

12 ton 

17.3.6.2°b) Opslag gevaarlijke producten GHS 07 voor max 7 ton (Nieuw) 7 ton 

17.3.7.1°b) Opslag gevaarlijke producten GHS 08 voor max 2 ton (Nieuw) 2 ton 

17.3.8.1° Opslag gevaarlijke producten GHS 09 voor max 2 ton (Nieuw) 2 ton 

17.4. Opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen voor 
max 5 ton (Nieuw) 

5000 kg 

23.3.2°a) Opslag niet gevaarlijke producten (huis-, tuin-, 
keukengoederen) uit materiaal kunststof (Nieuw) 

15 ton 

34.3. Opslag niet gevaarlijke producten zijnde reinigingsmiddelen 
en poetsmiddelen (Nieuw) 

15 ton 

43.1.1°b) inzet verwarmingstoestellen waaronder branders en 
luchtverwarmers voor max 540 kW (Nieuw) 

540 kW 

44.3. Opslag niet gevaarlijke producten zijnde harsen, wassen, 
oliën (Nieuw) 

12 ton 

 
 
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 4 februari 2023 tot en met 5 maart 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, 3 februari 2023 
 
 
 

algemeen directeur 
 
 
 
Anja Neels 

burgemeester 
 
 
 

Walter Horemans 
 

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
mailto:omgeving@berlaar.be
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

		2023-01-30T13:35:55+0000
	(PackageId: 785bae05-4239-40a6-afd2-3b3b185e2d15 DocumentId: 273e026c-4295-4b19-ac34-7504a3fd3e2f)


	

		2023-01-30T13:59:08+0000
	(PackageId: 785bae05-4239-40a6-afd2-3b3b185e2d15 DocumentId: 273e026c-4295-4b19-ac34-7504a3fd3e2f)


	



