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-GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Anneke Luyckx: Brand kippenstal 

lndiener(s) 
Anneke Luyckx (Vlaams Belang); 

Gericht aan 
Lieven Dehandschutter; 

Bondige toelichting 
in september LL was er een stalbrand in een kippenstal op het grondgebied van de stad. De 
burgemeester antwoordde op mijn vraag naar de oorzaak van de brand dat er een defect was 
aan de installatie die de ventilatie regelt. Er zou zo verse lucht binnengetrokken zijn die de 
brand nog heeft aangewakkerd. ln dit kader had ik graag verdere informatie gekregen. 
1. Is er een rapport van keuring van de technische installaties van de loodsen? 
2. Is de keuring gebeurd binnen de wettelijke termijn? 
3. Hoe,lang was de installatie reeds defect? 
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Heidi Buyle
O m g evi n g/Verg u n ne n e n toezi ch t
03 778 31 93
h e íd i. b uyle @ s i n t- n t k ld as. be

16-11.-2021

bericht van uw kenmerk ons kenmerk
c--211r.658.629.120

Anneke Luyckx

Leestraat 31

9112 Sinaai

bijtagen

schriftel.ijke vraag m.b.t. brand kippenstal Weverstraat te Sint-Nikl,aas

Geachte mevrouw Luyckx

ln antwoord op uw vraag met betrekking tot de brand van de kippenstal in de Weverstraat te
Sint-NikLaas, laten wij u weten dat de Conformiteit aan het Algemeen RegLement op de
Etektrische lnstallaties wordt opgeLegd in de sectora[e vergunningsvoorwaarden van Vtarem ll.

,Aangezien het kippenbedrijf op naam van Cant Wim bvba een klasse 1-bedrijf is, hebben de
gemeentel.ijke toezichthouders geen toezichtsbevoegdheid en dient u zich te wenden tot de
gewestetij ke omgevi ngshand having.

Hieronder vindt u de gegevens van deze afdeLing
Omgevingsinspectie Oost-V[aanderen
Virg inie Love[inggebouw
Koningin Maria Hendrikapl.ein 70 bus 7I
9000 Gent
omgevingsi nspectie.ov[@vtaanderen.be
09 276 22 00

Hoogachtend
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Namens het cotlège van burgemeester schepenen

J n Verhutst
atgemeen directeur

t ester Lieven Dehandschutter
burgemeesterschepen
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