GEMEENTE VORSELAAR

BEKENDMAKING BESLISSING
OMGEVINGSVERGUNNING
voor stedenbouwkundige handelingen
OMV-SHE-2021-69 - OMV_2021099762
de heer Nicolaas Vos heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor


stedenbouwkundige handelingen:

De aanvraag handelt over: het regulariseren van een houten
constructie in een gebied voor dagrecreatie.
De aanvraag gebeurde voor het terrein te Vorselaar, Rommelzwaan zn, kadastraal gekend
afdeling 1 sectie A nrs. 236L en 236H.
De deputatie heeft op 12 mei 2022 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt tijdens de openingsuren ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening in het
gemeentehuis, Markt 14, 2290 Vorselaar. Maak hiervoor een afspraak op 014/50 71 09.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

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
de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door
neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
Ellips-gebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf
15 maart 2022. Deze dag is niet inbegrepen.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april
2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse
Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Vorselaar, 24 mei 2022.
namens het lokaal bestuur
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