BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Gegevens van de aanvrager of exploitant
Leo Rutten - Landmeters & Vastgoed experten
Gegevens van de locatie
Adres: Molenweg - Scheffersweg
Kadastrale gegevens: afdeling 2 sectie A nrs. 1613/G/03, 1613/F/03 en 1613/E/03.
Voorwerp van de aanvraag OMV_2019040163
Verkaveling voor 5 loten bestemd voor woningbouw
Bevoegde overheid
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 augustus 2019 de aanvraag voorwaardelijk vergund voor een verkaveling voor
5 loten bestemd voor woningbouw.
Gegevens over de procedure en inspraakmogelijkheden
Beroepsperiode

Binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de
aanplakking van de beslissing

Locatie terinzagelegging

Scholtisplein 1 te 3680 Maaseik

Openingsuren

Maandag van 14.00 tot 19.00 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag van 08.00 tot 13.00 uur

Mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te stellen
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.
Raadpleeg daarvoor artikels 12, 52, 53, 54 en 56 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende
besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 artikels 108 en 109.
WAAR ?
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres:
Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be onder referte OMV_2019040163.
HOE ?
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:

-

de vergunningsaanvrager (het adres vindt u in de beslissing).
het college van burgemeester en schepenen, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

-

uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek.

-

Of u gehoord wenst te worden.

De volgende referentie OMV_2019040163.
De redenen waarom u beroep aantekent
Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over
de afgifte van de omgevingsvergunning.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de Deputatie van de provincie Limburg: IBAN BE18 0910 1811 3565 – BIC: GKCCBEBB
met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019040163” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

