BEKENDMAKING
BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Volgende aanvrager(s)
de heer Vandenberghe Joris - mevrouw Dejaeghere Ruth
Voorzienigheidsstraat 76
8500 Kortrijk
Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning + herbouwen garage.
De aanvraag heeft als adres(sen):
Outrijvestraat 1, 8551 Heestert .
Met als kadastrale omschrijving: ZWEVEGEM 4 AFD (HEESTERT), sectie B, 1359 E
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 september 2020 volgende beslissing
genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing kan worden ingekeken bij de dienst woon- en leefomgeving, op volgend adres:
Gemeentepunt Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem. Dit kan na telefonische afspraak
op het nr. 056 76 57 20.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing binnen een termijn van dertig
dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Namens het gemeentebestuur
Jan Vanlangenhove
Algemeen directeur

Marc Doutreluingne
burgemeester

Beroepsmodaliteiten
Bezorg hiertoe een beroepschrift aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen:
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be),
- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
het college van burgemeester en schepenen van Zwevegem.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1.
uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2.
de volgende referentie: OMV_2020064253
3.
de redenen waarom u beroep aantekent;
4.
een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de
afgifte van de omgevingsvergunning.
5.
of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer BE21 0910 1313 1203 van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020064253” en
voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in
het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

