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NOORD TRUCKS BVBA wonende/gevestigd te Oostmalsebaan 1C/20, 2960 Brecht  heeft een aanvraag ingediend om in de 

2960 Brecht, Heihoefke 4E (kadastraal bekend als (afd. 4) sectie D 668 C) een inrichting te exploiteren met als voorwerp: Garage, 

de exploitatie van een nieuwe inrichting  

toepasselijke rubrieken  
3.4.1°a) - het lozen van bedrijfsafvalwater via een olie-afscheider 
6.4.1° - de opslag van 4.800 l afvalolie in een bovengrondse dubbelwandige houder, een bovengrondse dubbelwandige 
houder van 2.600 l motorolie, de opslag van 2x208 l motorolie in een vat op lekbak, 3x208 l olie in vat op lekbak, 3x208 l 
versnellingsbakolie op lekbak, 2x208 l motorolie op lekbak en 2x60 l olie AFT olie op lekbak tot een totale opslag van 9.600 
liter 
15.1.1° - het stallen van max 30 bedrijfsvoertuigen/aanhangwagens 
15.2. - werkplaats voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen met 6 hefbruggen en 1 
schouwput 
15.4.1° - wasplaats voor het wassen van minder dan 10 voertuigen/dag  
16.3.1.1° - warmtepomp met een geïnstalleerde drijfkracht van 56,2 kW, een luchtcompressor van 7,5 kW en een 
aircoinstallatie van 1,1 kW  
17.1.1.1° - de opslag van 300 l aerosolen  
17.3.6.1°a) - de opslag van 2.459,16 kg koelvloeistof in een bovengrondse dubbelwandige houder en de opslag van 
1.069,20 kg aftapkoelvloeistof  
17.4. - de opslag van 200 liter kleine verpakkingen waarvan verven, verdunners  
29.5.4.1°a) - metaalbewerkingsmachines van 9,05 kW 
29.5.7.1°a)1) - installaties voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit metaal met organische oplosmiddelen met een 
totaal inhoudsvermogen van de baden en spoelbaden van 370 liter 
53.6.1° - een grondwaterwinning die gebruikt wordt voor thermische energieopslag in watervoerende lagen, met inbegrip 
van terugpompingen op een diepte van 110 m met een max. opgepompt debiet van 21.900 m3/jaar 
53.8.1°b) - een grondwaterwinning op een diepte van 136 m met een opgepompt debiet van max. 480 m3/jaar  
 
U kan de vergunningsaanvraag komen inkijken op de dienst grondgebiedzaken, Gemeentepark 1 te 2960 Brecht vanaf 2 februari 
2018 tot 5 maart 2018 en dit alle werkdagen van 9u tot 12u en maandagavond van 18u tot 20u.  Tijdens die periode kunnen 
bezwaren of opmerkingen worden ingediend, uiterlijk tot sluitingsdatum 11uur.  Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.   
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