Bekendmaking van de meldingsakte
Ondergetekende
Mevrouw Veerle Debbaut
te Brugstraat 19, 9921 Lievegem
deelt mee dat het college van burgemeester en schepenen van
Lievegem op 07.10.2019 akte heeft genomen van de melding van
een inrichting voor het houden van 6 honden
op het terrein waar dit aanplakbiljet is aangebracht.
Aangeplakt te Lievegem (Lovendegem) op

/

/

(datum

invullen)

(handtekening van de vergunninghouder)
__________________________________________________________________________
Beroepsmogelijkheid Raad voor Vergunningsbetwistingen
Tegen deze beslissing kan een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging ingediend
worden bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de
Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. Dit kan op straffe van
onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat de
dag na de betekening van deze beslissing. Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend (1
origineel en 4 afschriften). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift wordt er een
afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die
de beslissing genomen heeft) verstuurd. Er is rolrecht verschuldigd, namelijk € 200 bij het
indienen van een verzoekschrift tot vernietiging en € 100 bij het indienen van een
verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. Het
rolrecht moet 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. De procedure voor de
Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in: het decreet van 04.04.2014
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges, het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning en
het besluit van de Vlaamse Regering van 16.05.2014 houdende de rechtspleging voor
sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Meer info vindt u op de website van de Raad
voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

