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Een nieuwe milieuvergunning voor UITZICHT
Op 9 februari 2012 leverde Vlaams minister voor leefmilieu Joke Schauvliege een nieuwe
milieuvergunning aan crematorium UITZICHT af. Hiermee gaf de minister een duidelijk signaal: op vlak
van milieuwetgeving werd het crematorium van Kortrijk op een goede plaats gebouwd. Daarenboven
gebeurt de exploitatie ervan correct en verantwoord.
Al van bij de ontwerpstudie voor het crematorium is het verantwoord omgaan met het milieu een belangrijk
aandachtspunt. Door gebruik te maken van de best beschikbare technologie op wereldvlak moest de
uitstoot van rookgassen minimaal blijven. In de praktijk blijkt dit ook zo te zijn. De eerste resultaten
van de rookgasmetingen in de schouw van het crematorium wijzen erop dat UITZICHT alle normen haalt
van de milieuvergunning. Ook de visuele impact van het crematorium blijkt in werkelijkheid beperkt: het
architecturaal hoogstaand gebouw integreert zich in het omringende landschap.
De voorbije maanden is de dienstverlening aan de families – ondanks het juridisch getouwtrek - steeds
op een serene manier kunnen doorgaan. Psilon, de vereniging van 22 gemeenten die het crematorium
uitbaat, hoopt dat ze met de nieuwe milieuvergunning de dienstverlening aan de inwoners uit de regio
Zuid en Midden-West-Vlaanderen kan garanderen voor de toekomst. En dit in een goede verstandhouding
met de buurtbewoners.

Extra info?
Heeft u concrete vragen rond de werking van het crematorium of wenst u meer informatie over de
rookgaszuivering, dan staat directeur Jan Sabbe u graag te woord (bel 056 28 29 30 of mail naar
jan.sabbe@crematoriumuitzicht.be).
U kan ook terecht bij het Meldpunt Milieu van de stad Kortrijk (www.kortrijk.be/leefomgeving/
leefmilieu/hinder).
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Psilon probeert in een sereen en rustig kader ruimte te creëren
voor afscheid. Wij willen dat doen door een dienstverlening aan te
bieden waar verdriet een plaats krijgt. Een ruimte ook waar mensen
na de crematie welkom blijven, ongeacht hun levensbeschouwing.
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056 28 29 30 - info@psilon.be
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