STADSBESTUUR MAASEIK
PROVINCIE LIMBURG
OMV_2018116575
BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING
Marine Service Center bvba, Houtweg 220 te 3680 Maaseik heeft een
omgevingsvergunningsaanvraag aangevraagd voor :
- hernieuwing van de bestaande vergunning voor 5 jaar en verandering van de
vergunning voor het exploiteren van een herstelwerkplaats voor motorboten en
jachten en wijziging van de bijzondere voorwaarde omvattende volgende vlaremrubrieken: 6.4.1,6.5.1, 15.1.1, 15.2, 17.3.2.1.1b, 17.3.2.2.2c, 17.4 en 29.5.2.1b.
De gevraagde exploitatie zal worden uitgevoerd op Houtweg 220 te 3680 Maaseik.
Het College van burgemeester en schepenen heeft op 11/03/2019 een
omgevingsvergunning afgeleverd.
De omgevingsvergunning ligt ter inzage bij de dienst omgeving – leefmilieu,
Scholtisplein 1 te 3680 Neeroeteren ( van 25/03/2019 tot en met 24/04/2019)).
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.als u
gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als
u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Bezorg hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs)
aan:
Deputatie van de provincie Limburg
p/a Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Er kan ook beroep ingesteld worden via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be
Doe dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen te
rekenen vanaf 25/03/2019. Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen
ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
- het college van burgemeester en schepenen van Maaseik
- de vergunningsaanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
Vermeld in het beroepschrift minstens de volgende gegevens:
1.uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken
publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2018116575 ;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van
deze beslissing of het belang da u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de
omgevingsvergunning;

5. of u gehoord wenst te worden.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
* stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de
provincie met referentie ‘beroep omgevingsvergunning OMV_2018116575 Marine
service Center bvba;’ en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende
besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

