
 

(Vlarem I: artikel 31 - bijlage 10) 
 

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN 
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 van EOSOL BVBA 
(dossier M2016-64) 
 
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Deputatie op 2 februari 2017 een beslissing werd 
genomen inzake volgende inrichting: inrichting voor de productie van zonwering en vliegenramen: de exploitatie van een 
nieuwe inrichting :inrichting gelegen te 2900 Schoten, Smederijstraat 24 bus 4. 
 
Een vergunning werd verleend voor een termijn van 2 februari 2017 tot 2 februari 2037,  
voor wat betreft volgende rubrieken: 
4.3.a)1°i) - een spuitinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 15 kW voor het lakken van profielen 
4.4. - een moffeloven met een inwendig volume van 41,25 m³ en een thermisch vermogen van 180 kW 
6.5.1° - 1 brandstofverdeelslang horend bij de dieseltank van 2.500 liter 
12.3.2° - een acculader van 11 kW 
15.1.1° - het stallen van 10 bedrijfsvoertuigen 
16.3.1.1° - 2 compressoren van elk 4 kW, samen 8 kW 
17.3.2.1.1.1°b) - de opslag van 2.175 kg diesel in een bovengrondse tank van 2.500 liter 
17.4. - de opslag van 600 liter/kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 
29.3.1.1°a) - een wals met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW 
29.5.2.1°a) - metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 48,8 kW 
29.5.3.1°a) - een moffeloven met een inwendig volume van 41,25 m³ en een thermisch vermogen van 180 kW 
29.5.5.3° - het voorbehandelen van aluminiumprofielen in 2 behandelingsbaden en 3 spoelbaden elk met een volume van 
11,25 m³, samen 56,25 m³ 
 
MITS: 
 
Inrichting gelegen in de gemeente 2900 Schoten, Smederijstraat 24 bus 4,  
kadastraal gekend : (afd. 1) sectie A 0 
 
De beslissing met bijlagen, zal gedurende de periode van 16 maart 2017 tot 18 april 2017  ter inzage liggen van het 
publiek bij de dienst grondgebiedszaken van het gemeentebestuur. 
 
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij  de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu   
 
overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.  Het beroep moet uiterlijk worden 
ingediend op 18 april 2017 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het 
gemeentebestuur. 
 
Tot staving dient bij dit beroep gevoegd: een door de gemeente af te leveren attest waaruit de datum van bekendmaking van 
de beslissing blijkt, een bewijs van de betaling van de dossiertaks. 
 
 
 
 
Te Brecht, 16 maart 2017  
 
De burgemeester 
Luc Aerts 


