BEKENDMAKING MELDINGSAKTE
OMV Referentie: 2020177048
Projectnaam: Bouwen van een eengezinswoning te Lievegem
Gemeld door

de heer Gertjan De Roose

Bevoegde overheid

Lievegem

Datum indiening

23/12/2020

Stilzwijgende aktename op

14/01/2021

Mag worden uitgevoerd of geëxploiteerd vanaf

Startdatum aanplakking

Datum van aanplakking (in te vullen)

Voorwerp van de melding van de ingedeelde inrichting of activiteit
Naam: Lievestraat - eengezinswoning
Inrichtingsnummer: 20201223-0080
De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen te:
- Lievestraat 1A, 9930 Lievegem.
Kadastraal bekend:
- 44080B0762/00V000
De melding omvat de volgende inrichtingen of activiteiten:
Rubriek

Aard

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Nieuw

Plaatsen van een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder

15.120,00 m³/jaar

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeente, gedurende 30 dagen na de datum van
aanplakking. U vindt ook informatie op het publiek omgevingsloket:
https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be
Beroepsmogelijkheid
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
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 stuurt u 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.
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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 vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)
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