
Provincie : VLAAMS-BRABANT     Gemeente : HULDENBERG 
 

BEKENDMAKING VAN EEN 
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG VOOR 
DE EXPLOITATIE VAN EEN INRICHTING 

VAN KLASSE 1 
 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door  

DE KOCK NV, 
Wonende/gevestigd Walraevenbosstraat 200 te 3090 Overijse, bij de bestendige deputatie van 
de provincieraad een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen, 
‘Kerkeveld’ te Neerijse kadastraal bekend: 3e afdeling, sectie B nrs. 299a, 298c, 298a, 297x, 
297z, 297b, 297h, 297g, 282, 281d, 284, 286, 288a, 288b, 289, 290, 291, 368, 281c, 347l, 
347m, 347n, 347k, 347h, 345, 346, 342, 344, 343h, 326w, 326d², 329n, 349c, 351a, 339, 329f, 
330c, 335d², 292e, 292d, 292b, 292a, 293a, 293e, 293d, 293c, 296x, 296w, 296s, 319, 325b  
een bestaande inrichting uit te breiden, te wijzigen, een toevoeging uit te voeren en de 
inrichting verder te exploiteren zodat deze voortaan zou omvatten : 

ZANDWINNING ‘KERKEVELD’ TE HULDENBERG 

Met volgende onderdelen : 
 Een zandwinning van 18 ha 26a en 20 ca, rubriek 18.1.2° 

 Graafmachines, een bulldozer, een wiellader en een zeefinstallatie van 60kW, rubriek 30.1.2° 

 Een zandmenginstallatie van 100 kW, rubriek 30.3.b) 

 Het geheel of gedeeltelijk opvullen van een groeve met niet-verontreinigde uitgegraven bodem van 
2.576.000m³, rubriek 60.2° 

 Het stallen van 5 voertuigen, andere dan personenwagens, rubriek 15.1.1° 

 Opslagplaats van 5.000 liter voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt tussen 55 en 100°C, rubriek 
17.3.6.1°.b) 

 Een transformator van 400kVA, rubriek 12.2.1° 

 Cementopslag van 100.000kg, rubriek 17.3.3.3° 

 Opslag van 832 liter smeerolie, rubriek 17.3.7.1° 

 Een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang, rubriek 17.3.9.1° 

 Vast opgestelde motoren, rubriek 31.1.2°.b) 

 
Een niet-technische samenvatting is te vinden als bijlage bij de vergunningsaanvraag. 

 

Het betreft de hernieuwing/uitbreiding/wijziging van een bestaande inrichting waarvoor een 
Milieueffecten rapport werd opgesteld dat als bijlage bij de aanvraag werd gevoegd.  
 
De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 4 augustus 2009 tot 
en met 3 september 2009, tijdens de openingsuren, ter inzage van het publiek bij de 
Milieudienst van het gemeentebestuur van Huldenberg. MA-VR 9 – 12 u en DO 17.30 – 19.30 
uur. 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het 
College van Burgemeester en Schepenen, en mondeling worden meegedeeld aan de 
burgemeester of de door hem aangewezen ambtenaar. 

Er wordt een informatievergadering georganiseerd die zal doorgaan op dinsdag 11 augustus 
2009 om 20.00uur in zaal Ten Wijngaerd, Donkerstraat 1 te Neerijse. 
 
 Te Huldenberg, 30 juli 2009 
 De Burgemeester,  
 M. VERHEYDEN 


