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BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER 
EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket: OMV_2019019557
Referentie gemeente: O2019-00073OP

Projectnaam omgevingsloket: Uitbreiding en hernieuwing omgevingsvergunning NV 
Claesen betonbedrijf

Projectnaam gemeente:

gemengd project voor stedenbouwkundige handelingen 
(bouwen nieuwe loods aan bestaand bedrijf ) en verkrijgen 
van een vergunning voor het verder exploiteren 
(vroegtijdige hernieuwing) en veranderen van een 
inrichting voor het produceren van betonproducten

Ligging: Kanaalstraat 13 te 3560 Lummen
Afdeling 71037, sectie A, perceel 278D3, 283B, 284E, 297F

Contactpersoon: Daniël Jacobs

Het gemeentebestuur van Lummen deelt mee dat door de heer Freddy Claesen, Kanaalstraat 13 te 3560 
Lummen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kanaalstraat 13 te 3560 Lummen, en met als 
kadastrale ligging Afdeling 71037, sectie A, perceel 278D3, 283B, 284E, 297F.
Het betreft een aanvraag tot het gemengd project voor stedenbouwkundige handelingen (bouwen 
nieuwe loods aan bestaand bedrijf ) en verkrijgen van een vergunning voor het verder exploiteren 
(vroegtijdige hernieuwing) en veranderen van een inrichting voor het produceren van 
betonproducten.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
15.1.1°, 15.4.1°, 17.4., 3.4.1°b) 12.2.1°, 15.2, 16.3.1.1°, 17.3.3 + 17.3.7.1°, 17.3.3.3, 17.3.6.1°b), 17.3.6.1°b) 
+ 17.3.7.1°, 17.3.9.1°, 29.5.2.1°a), 3.3, 30.1.c), 30.10.1°, 30.2.1.b), 30.3.b), 53.8.2°

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/04/2019 tot en met 
17/05/2019.

Reden openbaar onderzoek: 
gemengd project voor stedenbouwkundige handelingen (bouwen nieuwe loods aan bestaand bedrijf) en 
verkrijgen van een vergunning voor het verder exploiteren (vroegtijdige hernieuwing) en veranderen van een 
inrichting voor het produceren van betonproducten.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 17/05/2019, worden ingekeken via het 
omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van 
de gemeente Lummen.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente Lummen.

18/04/2019, Lummen
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