
 
 
Referentie gemeente: 2020/98 
Referentie omgevingsvergunning: OMV_2020037028 

AKTENAME MELDING 
 
De melding ingediend door de heer en mevrouw Vandenbroucke Wouter, Harelbeekstraat 21, 8550 
Zwevegem, ontving de gemeente op 18 maart 2020. 
 
Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, 
in het bijzonder met het omgevingsdecreet. 
 
De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen te Harelbeekstraat 21, 8550 Zwevegem 
kadastraal bekend: ZWEVEGEM 1 AFD (ZWEVEGEM), sectie A, 0290 N . 
 
De melding omvat de volgende stedenbouwkundige handeling(en): verbouwen van woning. 
 

 
Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding op 7 april 2020. 
 
De plannen en het meldingsdossier liggen ter inzage bij de dienst Woon- en leefomgeving van de 
gemeente, Blokkestraat 29 bus 1 te Zwevegem, tijdens de openingsuren. 
 

Namens het gemeentebestuur 
 
Jan Vanlangenhove       Marc Doutreluingne 
algemeen directeur       burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beroepsmogelijkheid 

U 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 

 
U 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.  
 
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) 
 
OPGELET! Ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, 

wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, omwille van het coronavirus, wordt de termijn om 

beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de vervaltermijnen vermeld in het DBRC-decreet en het DBRC-Procedurebesluit verlengd met 30 dagen. 

Artikel 7 van dit besluit van 27 maart 2020 voorziet dat de Minister de termijn van 30 dagen nog verder kan verlengen. Het ministerieel besluit daaromtrent wordt 

bekendgemaakt door:  

1° een bericht in het Belgisch Staatsblad;  
2° een publicatie op de website van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges 

http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen


 


