GEMEENTEBESTUUR LIEVEGEM

BEKENDMAKING
MELDINGSAKTE
Er werd een melding ingediend door De Zutter Wendy BV voor de exploitatie van een of meerdere
ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Projectnummer:

OMV_2021034384

Voorwerp van de aanvraag:

herstelwerkplaats voor voertuigen

Ligging:

Spinnerij 53 en 55, Unit 3.1 en Unit 3.2 te 9950 Lievegem,
kadastraal bekend: afdeling 4, sectie E, nr 1258G

Inrichtingsnummer:

20210225-0030

Rubrieken:

3.4.1°a), 6.4.1°, 15.2., 15.4.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.2.1°, 17.3.6.1°a),
17.3.7.1°a) en 17.4.

Er werd van bovenvermelde melding akte genomen op 23 maart 2021 door de gemeentelijke
omgevingsambtenaar.
De meldingsakte ligt ter inzage enkel op afspraak bij Team Omgeving, Dreef 20, 9930 Lievegem. Je kan
een afspraak maken telefonisch op 09 396 23 00 of via e-mail op omgeving@lievegem.be.
Beroepsmogelijkheden
Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen 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
Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende 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) en aan de melder/exploitant.
Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:
- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;
- De naam en het adres van de verweerder;
- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;
- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
- Een inventaris van de overtuigingsstukken.
Meer info vind je op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

