
 

 BEKENDMAKING 
AANVRAAG TOT 

OMGEVINGSVERGUNNING  OMV_2020011210 

NV Transport Vanneste, met als adres Stationsstraat 82, 8552 
Moen 
 
deelt mee dat hij op 28 februari 2020 een aanvraag tot 
omgevingsvergunning heeft ingediend bij Gemeente Zwevegem. 

 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Moenhage 
19 - Stationsstraat 82, 8552 Zwevegem en met als kadastrale 
omschrijving ZWEVEGEM 4 AFD (HEESTERT), sectie B, 1045 B, 
1041 C, 1053 B, 1052 B, 1047 , 1539 A, 1031 H  2, 1048  , 1042 B,  
1044 B 1054 B, 1043 B , 1052 B 2, 1050 A 2, 1049 , 0556 M  2 
ZWEVEGEM 5 AFD (MOEN), sectie B, 0556 K  2, 0557 A, 0556 B  2, 
0556 N 2 
 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een magazijn fase 2 + 
hoogspanningscabine en IIOA. 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten via het 
omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be) of schriftelijk 
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, vóór 
het einde van het openbaar onderzoek, dat dertig dagen duurt.  

De aanvraag kon reeds worden ingekeken bij het gemeentebestuur 

(Blokkestraat 29 bus 1) tijdens het openbaar onderzoek van 24 maart 
2020  tot en met 22 april 2020. 

 Door de maatregelen omtrent het Coranvirus werden de openbare 
onderzoeken tijdelijk stopgezet*. Het openbaar onderzoek wordt nu 
hervat voor de resterende termijn. Dit van 30 april 2020 tot en met 
29 mei 2020. De aanvraag kan op deze dagen worden ingekeken bij 
het gemeentebestuur (Blokkestraat 29 bus 1), na telefonische afspraak 
op het nr. 056 76 57 20. 

* Deze beslissing wordt genomen op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot 

uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 

noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Wat betreft de omgevingsvergunningen, werd beslist om 

alle lopende onderzoeken stop te zetten op 24 maart. Deze zullen nu worden hervat. 
 

 

Te Zwevegem 


