
Gemeente  Zedelgem 

BEKENDMAKING VAN EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 
B.V.B.A. Cools & B.V.B.A. Arma-Com 

OMV_ 2018054690 
 

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de B.V.B.A. Cools & B.V.B.A. 
Arma-Com, Schatting 48, 8210 Zedelgem, een aanvraag van omgevingsvergunning is ingediend om op 
het/de percelen gelegen te idem, kadastraal bekend: Zedelgem Afdeling 3 Veldegem, sectie D 

perceelnrs. 577s, 577r,  
 

-een ingedeelde inrichting  te exploiteren met als voorwerp: 
een lakkerij met volgende rubrieken: 3.6.3.1.b: lozen bedrijfsafvalwater 0,5 m3/uur en 450 m3/jaar, 

4.3.a.2.i: 2 poederlaklijnen 78 kW (Cools), 1 poederlaklijn (Arma-Com), 4.3.c.2.i: natcabine 22 kW 
(Cools), natlakcabine 15 kW (Arma-Com), 4.4: 2 moffelovens 208,5 m3 (Cools), 1 moffeloven 225 

m3 (Arma-Com), 6.4.1: opslag olie en afvalolie 1.060 liter (Cools), 12.2.1: transformator 250 kVA, 
15.1.1: stalplaats voor 5 voertuigen andere dan personenwagens (Cools), 15.2: 1 garagewerkplaats 
met hefbrug (Cools), 16.3.1.1: compressor 37 kW, 17.3.2.1.1.1.b: 2.280 liter en 2.500 liter mazout 

(Cools), 4.950 liter mazout (Arma-Com), 17.3.4.1.a: 1,39 ton opslagplaats diverse bijtende producten, 
17.4: 5.000 liter opslag gevaarlijke producten in kleine recipiënten, 29.5.2.1.a: 5,85 kW 

metaalbewerkingstoestellen (Cools), 29.5.5.3: voorbehandelingsbaden (ontvetting en spoeling) en 
ontlakkingsbad met een totale inhoud van 5.000 liter (Cools), behandelingsbaden 4.000 liter + 5.800 

liter uitbreiding (Arma-Com), totaal: 14.800 liter, 43.1.2.a: 6 stookinstallaties 1.245 kWth (Cools), 
diverse stookinstallaties 1.508 kWth (Arma-Com) 
 

De aanvraag van omgevingsvergunning met bijlagen, is gedurende de periode van 6 augustus  2018 tot 
6 september 2018 tot 12.00 uur,  op maandagnamiddag van 13.30 uur tot 19.00 uur, op woensdag 

van 9 tot 13 uur en op donderdag en vrijdag telkens van 9 tot 12 uur ter inzage bij het loket 
grondgebiedszaken, gemeentebestuur Zedelgem, Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem.  

 
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen analoog of via het omgevingsloket 

meegedeeld worden aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. 
 
 

Zedelgem, 2 augustus 2018 
 

 
Sabine Vermeire  Annick Vermeulen 

algemeen directeur  burgemeester 
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