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Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een imposant gebouw op een perceel van
maar liefst 23 ha. — © gvb

Grote internationale glasfabriek op Kristalpark
vraagt vergunning aan: “Voor Lommel
betekent dit een industriële revolutie”
Lommel De plannen van glasproducent Ciner om een grote vestiging te bouwen in
Lommel zijn nu concreet. De omgevingsvergunning voor een imposant gebouw
op een perceel van maar liefst 23 ha op Kristalpark werd aangevraagd. “Voor
Lommel betekent dit een Industriële revolutie”, reageert burgemeester Bob Nijs
(CD&V).
In september vorig jaar raakte bekend dat het Brits-Turkse conglomeraat Ciner zijn oog had
laten vallen op een locatie aan de Gerard Mercatorstraat op Kristalpark III om een nieuwe
fabriek voor verpakkingsglas te bouwen. De vestiging zal op termijn dagelijks goed zijn voor
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1.300 ton glas, op jaarbasis rollen meer dan 2 miljard flesjes voor allerhande frisdranken van de
band. Het wordt hopelijk de kroon op het werk van twee jaar onderhandelen tussen de stad
Lommel en LRM die samen het industriepark Kristalpark beheren, én Ciner. De
omgevingsvergunning werd aangevraagd en het openbaar onderzoek loopt tot en met 5 maart.

600 jobs
“Voor Lommel is het de start van een nieuwe industriële revolutie”, reageert burgemeester Bob
Nijs (CD&V). “Niet alleen is het een belangrijke ontwikkeling voor Kristalpark III, maar ook voor
de stad. Het bedrijf wil tussen de 300 en 350 miljoen euro investeren in glasproductie, een
industrie die naadloos aansluit op het DNA van Lommel.” Niet te vergeten zal het zorgen voor
heel wat tewerkstelling. “Het bedrijf schat ruim 600 mensen te zullen aanwerven. Het is niet
overdreven om te stellen dat dit een zeer belangrijke investering is voor de regio NoordLimburg, misschien wel de belangrijkste dit jaar.”

Internationaal
De bedoeling is dat dit jaar de omgevingsvergunning wordt afgeleverd. “En dan is het natuurlijk
aan het bedrijf om de eerste spade in de grond te steken. Het is moeilijk om daar nu concrete
termijnen op te plakken. De vergunningsprocedure moet eerst doorlopen worden”, stelt Nijs.
De Lommelse fabriek zal twee productieafdelingen tellen met glasovens. De opstart zal in fases
gebeuren. “Dit getuigt alvast van een engagement op lange termijn.”
Eerder kozen ook grote spelers zoals horecagigant Van Zon, aanhangwagenbouwer Eduard
Trailer Factory en diamantproducent Heyaru Engineering ervoor om zich te vestigen op het
Kristalpark. De internationale glasproducent kan misschien zorgen voor een verdere
kettingreactie? “Het komt niet uit de lucht vallen dat internationale spelers die zich willen
vestigen in Europa, kiezen voor Lommel. Het is door samen te werken op verschillende
beleidsniveaus dat onze troeven bekendheid krijgen bij grote investeerders. Zonder voorbarig
te willen zijn, maar deze investering heeft al extra belangstelling opgewekt”, besluit de
Lommelse burgemeester.
Op 14 februari worden de plannen toegelicht tijdens een digitaal infomoment dat start om 17
uur. Een link kunt u bekomen na aanmelding bij milieudienst@lommel.be.
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