GEMEENTEBESTUUR LIEVEGEM

BEKENDMAKING
BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
FARYS cvba heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen
Projectnummer:

OMV_2020038085

Voorwerp van de aanvraag:

Wegen en rioleringswerken

Ligging van het project:

Appensvoordestraat te 9920 Lievegem

Kadastrale gegevens:

Afdeling 44452, sectie B, perceel 1098E, 1102F, 1108F, 1108K, 1109D, 1111G, 1112E,
1126_, 1127K, 1128B, 1133A, 1135A2, 1256A, 1258_, 1260D, 1281A, 1284B, 1287_,
1288B, 1292F, 1295A, 1297D, 1299G, 1320K, 1324D, 1325_, 1326_, 1327D, 1329H,
1353L, 1354D, 1475_, 1487_, 1488_, 1489B4, 1489R en openbaar domein

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning werd op 7 augustus 2020 door het
departement omgeving vergund onder voorwaarden.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst: Team Omgeving, Dreef 20, 9930
Lievegem. Zolang de corona-maatregelen van kracht zijn, is het fysiek loket gesloten. Voor
inzage neem je dus best eerst contact op met Team Omgeving via e-mail:
omgeving@lievegem.be of tel. 09 396 23 00.
Beroepsmogelijkheden
Jij kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 1030 Brussel
Jij doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de
betekening van deze beslissing.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuur je een afschrift van
het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).
Jij bent een rolrecht verschuldigd van -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst
dringende noodzakelijkheid.
Je betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van
15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Meer info
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. Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

