BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
OVER EEN AANVRAAG VAN
OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket:
Referentie gemeente:
Projectnaam omgevingsloket:
Projectnaam gemeente:
Ligging:
Contactpersoon:

OMV_2020063275
2020/00086/OP
Martin Mathys
Martin Mathys
Kolenbergstraat 23 te 3545 Halen
Afdeling 71063, sectie B, perceel 846H, 847_, 848A, 887A2, 888E2,
888F2
Jan Vanhove/hn

Het bestuur van Halen deelt mee dat door de heer Frank Costermans een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kolenbergstraat 23 te 3545 Halen, en met als
kadastrale ligging Afdeling 71063, sectie B, perceel 846H, 847_, 848A, 887A2, 888E2, 888F2
We brengen u in het kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag.
Het betreft een aanvraag van de nv Martin Mathys, Kolenbergstraat 23 te 3545 Halen voor een aanpassing
van de bestaande exploitatie. Na het afsluiten van een eerste openbaar onderzoek is er een
wijzigingsverzoek ingediend waardoor een nieuw openbaar onderzoek dient gevoerd te worden.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting
Omvorming naar lage drempel seveso-inrichting met opslagtanks voor gas
Het bouwen van een nieuwbouw portiersgebouw met luifel voor vrachtwagens
Het bouwen van een afdak
De gedeeltelijke herlegging en afschaffing van buurtweg chemin nr.39 (atlas der buurtwegen)
Diverse terreinaanlegwerken
Diverse ingedeelde inrichtingen en activiteiten: zie nota omschrijving van het
voorwerpToepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
15.1.2°, 16.4.1°, 17.1.2.2.3°, 17.2.1., 17.4. 12.1.1, 12.2.2, 12.3.2, 16.3.1.2, 17.1.1.3, 17.3.2.1.2.3, 17.3.2.2.3°,
17.3.2.3.2.a, 17.3.3.1.a, 17.3.4.3, 17.3.5.3, 17.3.6.3, 17.3.7.3, 17.3.8.3, 21.3, 24.2, 29.5.2.2, 3.2.2.a, 3.5.2°,
3.6.3.1, 31.1.1, 34.2.1.a, 4.1.3, 4.5, 43.1.2.a, 5.1, 5.2, 5.3.2, 59.14.2°, 6.4.2
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.
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Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 08/01/2021 tot en
met 06/02/2021.
Reden openbaar onderzoek: . op verzoek van het provinciebestuur van Limburg, Directie omgeving,
omgevingsvergunning, overeenkomstig artikel 67 van het omgevingsvergunningenbesluit.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 06/02/2021, worden ingekeken via het
omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst
omgeving van de gemeente Halen.
Bezwaren of opmerkingen kan je via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college
van burgemeester en schepenen van de gemeente.
Ingrid Vrancken
algemeen directeur

Erik Van Roelen
burgemeester

