
 

 

 
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2020123730 

Referentie gemeente: 2020/00208 

Projectnaam omgevingsloket:  Hendrigo BVBA & NPG Bocholt NV - graansilo's 

Projectnaam gemeente: 
Nieuw aan te leggen betonverharding, graansilo en 
transportband en te regulariseren silo en stortbunker en 
aanpassing in de hoeveelheid opslag van granen 

Ligging:  
Kreyelerstraat 7    
Afdeling 1, sectie B, percelen 496C3, 496P2, 496R2, 496Y2, 
496Z2, 499M, 499N, 507L, 507M, 507N, 507P, 733G 

  

Contactpersoon: Creemers Linda  

 

 

Het bestuur van Bocholt deelt mee dat door Hendrix Lode, Kreyelerstraat 7 te 3950 Bocholt, een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kreyelerstraat 7, en met als kadastrale 

ligging afdeling 1, sectie B, percelen 496C3, 496P2, 496R2, 496Y2, 496Z2, 499M, 499N, 507L, 507M, 

507N, 507P, 733G. 

 

Het betreft een aanvraag tot nieuw aan te leggen betonverharding, graansilo en transportband en te 

regulariseren silo en stortbunker en aanpassing in de hoeveelheid opslag van granen 

(stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting). 

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 45.14.3° 

 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26 januari 2021 tot 

en met 24 februari 2021. 

 

Reden openbaar onderzoek:  

De wijziging heeft betrekking op stedenbouwkundige handelingen waarvoor de exploitant een bijstelling 

van voorwaarden wenst inzake de aanleg van een groenscherm; om de rechten van derden niet te 

schaden wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd. 

 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24 februari 2021, worden ingekeken via het 

omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst 

Omgeving van de gemeente Bocholt. 

 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 

(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk (aangetekend 

of tegen ontvangstbewijs) bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bocholt, 

Dorpsstraat 16 of digitaal naar het mailadres roldigitaal@bocholt.be. 

 

Bocholt, 26 januari 2021 

 

 

 

Marina Rijken 

waarnemend omgevingsambtenaar 
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