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BEKENDMAKING AKTENAME MELDING 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft een melding ingediend door BUURTWINKELS OKAY NV met 
als adres Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, ontvangen. 

De melding werd ingediend op 30 mei 2022 en heeft betrekking op een terrein met als ligging Statiestraat 87, 
9180 Moerbeke, en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie H nr. 653L. 

De melding heeft betrekking op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de derde 
klasse, zijnde het veranderen van de exploitatie van een buurtwinkel. 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat de volgende rubrieken: 
Rubriek 12.2.1 Transformatoren met een nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA  
(transformator 250 kVA); 
Rubriek 16.3.2.a Inrichtingen voor het fysische behandelen van gassen – koelinstallaties, luchtcompressoren, 
airconditioninginstallaties en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met een geïnstalleerde 
totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (2 propaanchillers van elk 45,6 kW en 20 diepvriezers van elk 0,25 
kW); 
Rubriek 17.4 Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram 
GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 30 l/kg, voor zover de maximale opslag begrepen is 
tussen 50 kg/l en 5.000 kg/l (200 l reinigings- en onderhoudsproducten voor eigen verbruik); 
Rubriek 45.4.d Inrichtingen voor het behandelen van andere producten van dierlijke oorsprong: verkooppunten 
van producten van dierlijke oorsprong, alsook aan die verkoopspunten verbonden uitsnijderijen (verkooppunt van 
producten van dierlijke oorsprong); 
Rubriek 45.4.e.1 Inrichtingen voor het behandelen van andere producten van dierlijke oosprong: opslagplaatsen 
voor producten van dierlijke oorsprong, van 1 ton tot en met 50 ton (opslag van 2 ton producten van dierlijke 
oorsprong); 
Rubriek 45.8.1.b Inrichtingen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen 
in een ander gebied dan industriegebied (Bake-off oven 19 kW). 

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het 
bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun 
uitvoeringsbesluiten. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 13 juni 2022 akte genomen van de melding. 

De melding kan geraadpleegd worden bij de dienst omgeving op het gemeentehuis. 
 


