
Stad BREE 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 

OVER EEN AANVRAAG VAN 

OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Gegevens van de aanvrager of exploitant 

 

GEERITS VERHUUR NV, Kipdorpstraat 54 te 3960 Bree en mevrouw Josche 

Geerits, Kobbestraat 19 bus 1 te 3960 Bree 

 

Gegevens van de locatie 

De aanvraag ligt Kluitshofweg 10 3960 Bree 

2e afd. Sie C nr. 652T 
 

Voorwerp van de aanvraag OMV_2019059603 

 

De aanvraag omvat zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van 

een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat 

het over het bouwen van een industriehal met conciërgewoning. 

Toepasselijke rubrieken3.4.1°a): Het lozen van max. 0,5 m³/uur bedrijfsafvalwater 

afkomstig van de wasplaats en de vloeistofdichte tankpiste 

- 6.4.1°: De opslag van 1500 liter motorolie, 1500 liter hydrauliekolie en 1500 

liter afvalolie in 3 bovengrondse dubbelwandige opslaghouders, de opslag van 

600 l diverse oliën in vaten en de opslag van 10.000 liter witte diesel en 

10.000 liter rode diesel in 2 compartimenten van een bovengrondse 

dubbelwandige opslaghouder 

- 6.5.1°: 2 verdeelslangen voor de bevoorrading met rode en witte diesel 

- 12.3.2°: Laadinstallaties t.b.v. het laden van heftrucks met een geïnstalleerd 

totaal vermogen van 30 kW 

- 15.1.2°: Het stallen van max. 100 voertuigen andere dan personenwagens 

- 15.2.: een werkplaats voor herstelling en onderhoud van hoogtewerkers 

- 15.4.1°: een wasplaats voor het wassen van max. 5 hoogtewerkers/dag 

- 16.3.1.1°: een compressor met een vermogen van 8 kW, een warmtepomp met 

een vermogen van 26 kW en een warmtepomp met een vermogen van 6,3 kW 

- 17.3.2.1.1.1°b): De opslag van 8,33 ton witte diesel en 8,33 ton rode diesel in 

2 compartimenten van 10.000 liter van een dubbelwandige bovengrondse 

opslaghouder 



- 17.3.6.1°a): De opslag van 1,35 ton motorolie en 1,35 ton hydrauliekolie in 2 

bovengrondse dubbelwandige opslaghouders van 1.500 liter en de opslag van 

0,54 ton diverse oliën in vaten 

- 17.4.: De opslag van max. 1.000 l diverse gevaarlijke producten in kleine 

verpakkingen (o.a. onderhoudsproducten, spuitbussen, koelvloeistof, ...) 

 en 29.5.2.1°a): Diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen 

i.f.v. het uitvoeren van herstellingswerken 

 

 

Bevoegde overheid 

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het 

college van burgemeester en schepenen, Vrijthof 10 te 3960 Bree. 

 

Gegevens over de procedure en inspraakmogelijkheden 
 

Start procedure 24 juli  2019 

Termijn openbaar 

onderzoek 

3 augustus 2019 tot en met 1 september 2019  

Locatie terinzagelegging Dienst Omgeving, Vrijthof 10 te 3960 Bree 

Hier kan u voor meer info terecht of via omgevingsloket@bree.be 

of 089/84.85.15 

Openingsuren Open loket elke vrijdag tussen 8.30 u en 12.30 u of maak een 

afspraak via www.bree.be/afspraak-omgeving 

 

 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of 

bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester 

en schepenen. Dit kan analoog of via het omgevingsloket: 

www.omgevingsloket.be 

 

Te Bree, de 3 augustus 2019 

 

 

http://www.omgevingsloket.be/

