
(Vlarem I: artikel 31 - bijlage 10) 
 

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN 
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 2 van Keysers Noël NV 
(dossier M2015-49) 
 
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de depuatie  op 24 januari 2019 een beslissing 
werd genomen inzake volgende inrichting: helihaven: de exploitatie van een nieuwe inrichting :inrichting gelegen te 2960 
Brecht, Molenstraat 107. 
 
Aan dhr Keysers Noël wordt vergunning verleend om een helihaven te exploiteren, gelegen te 2960 Brecht, Molenstraat 
107 op de kadastrale percelen 3C 607L2(deel) omvattende: 
 
57.4: een private helihaven met maximal 4 vluchten per week en maximal 1 vlucht per dag (opstijgen + landing = 1 vlucht) 
(weigering voor de overige vluchten) 
MITS: 
* Het aantal helikoptervluchten (opstijgen + landing = 1 vlucht) wordt beperkt tot maximaal 1 vlucht per dag en maximaal 4 
vluchten per week.  
en verder: 
* Opstijgen en landen is enkel toegestaan tussen 7u en 21u 
* Vliegverbod tussen 21u en 7uur; 
* Opstijgen en landen is niet toegestaan op zon- en feestdagen; 
* De aanvliegroutes zoals op het plan ingetekend dienen gerespecteerd te worden tenzij de piloot om veiligheidsredenen 
hiervan moet afwijken als gevolg van extreme weersomstandigheden; 
* Het rondcirkelen in de lucht, in de omgeving van de helihaven, is niet toegestaan; 
* Georganiseerde luchtdopen, pilotenopleidingen en/of scholing zijn verboden; 
* Het vluchtregister dient behalve voor de ambtenaren van het Directoraat-generaal Luchtvaart eveneens ter beschikking 
te worden gehouden van de toezichthoudende overheid. 
* De exploitant dient de plannen van de inrichting en de vergunningsbesluiten ter beschikking te hebben op de 
exploitatieplaats. 
* Iedere stopzetting van activiteit(en) moet schriftelijk gemeld worden aan het gemeentebestuur. 
* Er mag enkel gevlogen worden met de bedrijfshelikopter met als piloot Noël Keysers en zijn 2 zonen. 
Inrichting gelegen in de gemeente 2960 Brecht, Molenstraat 107,  
kadastraal gekend : (afd. 3) sectie C 607 L2 (deel) 
 
De beslissing met bijlagen, zal gedurende de periode van 15 februari 2019 tot 18 maart 2019  ter inzage liggen van het 
publiek bij de dienst omgeving van het gemeentebestuur. Een afspraak kan hiervoor gemaakt worden.  
 
Er is geen administratieve beroepsmogelijkheid. Tegen deze beslissing is enkel annulatie beroep mogelijk bij de Raad van 
State. Het beroep moet uiterlijk worden ingediend op binnen 60 dagen voor diegene die louter aangewezen is op de 
kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur  
 
 
Te Brecht, 14 februari 2019  
 
De burgemeester 
Sven Deckers 


