
 

(Vlarem I: artikel 31 - bijlage 10) 
 

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN 
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 van Firma Luyckx nv 
(dossier M2014-7) 
 
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Deputatie op 10 juli 2014 een beslissing werd 
genomen inzake volgende inrichting: helihaven bij constructiebedrijf & machinewerkplaats: het hernieuwen van een 
vergunning voor een bestaande inrichting :inrichting gelegen te 2960 Brecht, Abdijlaan 33.   
 
Een vergunning werd verleend voor een termijn van 10 juli 2014 tot 4 mei 2026,  
voor wat betreft volgende rubrieken: 
57.4. - een helihaven horend bij een onderhoud- en herstelwerkplaats voor machines 
 
MITS: 
1. Het aantal helikoptervluchten (opstijgen + landing = 1 vlucht) dient beperkt te worden tot 
maximaal 60 vluchten per jaar en maximaal 2 vluchten per dag. 
2. Recreatieve- of commerciële vluchten zijn niet toegestaan. 
3. De aanvlieg- en de vertrekroute dient zodanig gekozen te worden dat het Marbelenven niet 
wordt overvlogen. 
4. De voorwaarden vermeld in de “Machtiging voor de aanleg van een burgerlijke helihaven en 
kennisgeving van de technische gebruiksvoorwaarden” verleend door de dienst Luchtvaart 
van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (referentie A-POR/2005.0118 van 
18 februari 2005 en latere aanpassingen) dienen strikt nageleefd te worden. 
5. Alle verhardingen in het open landbouwgebied moeten verwijderd worden. 
6. Opslag van voertuigen of materialen in het open landbouwgebied is niet toegelaten. 
 
Inrichting gelegen in de gemeente 2960 Brecht, Abdijlaan 33,  
kadastraal gekend : (afd. 2) sectie K 171 B 
 
De beslissing met bijlagen, zal gedurende de periode van 5 augustus 2014 tot 4 september 2014  ter inzage liggen van 
het publiek bij de dienst grondgebiedszaken van het gemeentebestuur. 
 
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de bestendige deputatie van de provincieraad    
 
overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.  Het beroep moet uiterlijk worden 
ingediend op 4 september 2014 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, 5 augustus 2014  
 
De burgemeester 
Luc Aerts 


