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BEKEN DMAKI NG BESLISSI NG

OMGEVINGSVERGUNNING
Waarnemend alge

Mevr

recteur,

ndra Blockx

Referentie omgevingsloket
Referentie gemeente
Projectnaam
tigging
Contactpersoon

De burgemeester,

hr. Boudewijn Herbots

oMV_201812474t

ouvl2ot8l0007s
verbouwen van een kantoorgebouw naar 2
wooneenheden
Vincent Betsstraat 8A te 3440 Zoutleeuw
Afdeling 1, sectie B, perceel L2482
Ludo Devos

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Erwin Carlens, Linterseweg 9 te 3440
Zoutleeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT rN DE ZtTTtNG VAN

22lLtl20t8HET

VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager
is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking
van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een kantoorgebouw naar2 wooneenheden
De aanvraag omvatr stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omeevinesloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente
Zoutleeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het
betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met
rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent
bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de
ve rgu n ningsvoo rwaa rde n.
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Bezorg hiertoe een beroepschrift:

e digitaal via het omgevingsloket (www.omeevinssloket.be)
. per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan
deputatie van Vlaams-Brabant
Dienst Vergunningen
Provincieplein 1
De

3010 Leuven
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker
verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking
van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij

aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
o de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
r het college van burgemeester en schepenen van Zoutleeuw

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_2018I24741.;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;

4. eenomschrijvingvandegevolgendieuondervindtofwaarschijnlijkondervindtvandeze
beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvormíng over de afgifte van de
omgevingsvergunning;

5. of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100,00 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie
"beroep omgevingsvergunning OMV_20181.2474t" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw
beroepschrift.
De dossiertaks is
a

a
a

verschuldigd op rekening van de provincie op het nummer:

IBAN: BE55 O9TO21632544 BIC: GKCCBEBB
Provincie Vlaams Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven
Verplichte mededeling: "RMT-VGN-naam gemeente aanvraag + naam beroepsindiener"

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.
De teksten waarvan
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INSTRUCTIES TOT AAN PLAKKING
Op 221Lt12018 werd een beslissing genomen over uw aanvraag

Hierbij vindt u:
r Het beslissingsformulier en eventuele bijlagen. Wij raden u aan dit formulier nauwgezet te lezen
zodat u goed op de hoogte bent van welke rechten de vergunning verleent en welke voorwaarden
er aan verbonden zijn.
o Het besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning.
Welke stappen moet u nog ondernemen?

L. Bekendmaking

r
r

o

versunnins.
Het bijgevoegde en ondertekende formulier met als titel 'BEKENDMAKING

BESLISSING

OMGEVINGSVERGUNNING' (de 2 pagina's)dient u aan

te plakken.
Dit formulier geeft aan dat de vergunning verleend is. U dient het gedurende een periode van 30
dagen onafgebroken en duidelijk zichtbaar aan te plakken op de plaats waarop de
vergunningsaanvraag betrekking heeft .
Dit dient te gebeuren binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing. U hebt er zelf
belang bij dit tijdig te doen, omdat anders de termijn om beroep in te dienen tegen uw
vergunning niet van start gaat.

2.

Melden van de aanplakkins via het omgevinssloket.
U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van het besluÍt

ter

bekendmaking van de omgevingsvergunning. U dient deze melding door te geven via het
omgevingsloket. U dient tevens een foto van de aanplakking te bezorgen aan de gemeente (e-mail
: omgeving@zoutleeuw.be).

3.

Melden van beein en einde van de werken via het omgevingsloket.

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van het begin en einde van de werken. U

dient deze melding door te geven via het omgevingsloket.
Wanneer mag u gebruik maken van de vergunning?
U mag pas een vergunning beginnen uitvoeren als u niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep.

Meer informatie nodig?
lndien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de dienst omgeving van de gemeente
Te|.01"1949032.
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