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Gemeente KORTEMARK

BEKENDMAKING

BESLISSING VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsloket nummer:

OMV_2019085894

Bevoegde Overheid: College van burgemeester en schepenen
Gegevens van de aanvragers/exploitanten:
Naam natuurlijke rechtspersoon: Hillebrant Filip
Ligging van het voorwerp aanvraag:
Kadastrale gegevens:

Hemelstraat 3 8610 Kortemark

afdeling 2 sectie B nr. 138C

Voorwerp van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject 2019
Onderwerp:

bouwen van een eengezinswoning en twee bijgebouwen

Datum van de beslissing: 27/09/2019
Aard van de beslissing: Voorwaardelijk vergund
Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden: het besluit ligt ter inzage van het publiek op de dienst Wonen
en Omgeving, Stationsstraat 68 te 8610 Kortemark van 05/10/2019 tot 03/11/2019. Openingsuren: ma-vrij : 8h30 –
12h, woensdagnamiddag 14h tot 16h.
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden: tegen onderhavige beslissing kan beroep worden
aangetekend bij de Vlaamse Regering.

De procedure wordt bepaald door het omgevingsvergunningendecreet van 25/04/2014 en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27/11/2015.
Het beroep kan worden ingesteld door : de vergunningsaanvrager, het betrokken publiek. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging,
organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of
van vergunningsvoorwaarden.

De uiterste datum voor het indienen van het beroep is 03/11/2019.
Het beroepsschrift bevat: in voorkomend geval, het bewijs van de betaling van dossiertaks, de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht en in voorkomend geval, de inventaris van de
overtuigingsstukken.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via www.omgevingsloket.be een afschrift van beroep aan:
- De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- Het college van Burgemeester en Schepenen van Kortemark, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark.
- De deputatie van West-Vlaanderen, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge).
-

Vermeld in uw beroepsafschrift:
Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
De volgende referentie: OMV_2019085894;
De redenen waarom u beroep aantekent;
«Omgevingsvergunning.Stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie.Dossier.InternNummer»
Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming ov er de afgifte van de omgevingsvergunning
Of u gehoord wenst te worden.

Gemeente KORTEMARK

(*) Stort de dossiertaks op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019085894” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw
beroepschrift.

BEKENDMAKING

BESLISSING VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsloket nummer:

«SHE.Dossier.ProjectNummerDA»

Bevoegde Overheid: «SHE.Dossier.BehandelendeOverheid»

