Provincie Vlaams-Brabant – Arrondissement Leuven
Stad Zoutleeuw, Aen Den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG
VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket :
Referentie gemeente :
Projectnaam omgevingsloket
Ligging :
Contactpersoon :

OMV_2018152560
OMV/2018/00101
Nieuwbouw hygiënesas + aanleg verharding
Grote Steenweg 194A te 3440 Zoutleeuw ,
Afdeling 3, sectie D, perceel 9F, 9M, 9N, 9P
Devos Ludo

Het schepencollege van Zoutleeuw deelt mee dat door Brans Wim, Grote Steenweg 194A te 3440
Zoutleeuw, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen voor : stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Grote Steenweg 194A te 3440 Zoutleeuw, en
met als kadastrale ligging Afdeling 3, sectie D, perceel 9F, 9M, 9N, 9P

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw hygiënesas + aanleg verharding en regularisatie voetpad +
grondwaterwinning.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en
schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/01/2019 tot en
met 10/02/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 10/02/2019, worden ingekeken via het
omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst
omgeving van de stad Zoutleeuw.
Reden openbaar onderzoek: bijkomende verharding groter dan 1000 m² + nieuwe grondwaterwinning.
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het
college van burgemeester en schepenen van de stad Zoutleeuw, Aen Den Hoorn nr. 1 te 3440 Zoutleeuw
en dat vóór het einde van het openbaar onderzoek.
Voor meer info kan u terecht bij : (in te vullen naar gelang de bevoegde overheid)
Voor de stad Zoutleeuw, Dienst Omgeving, e-mail : omgeving@zoutleeuw.be, tel. 011 94 90 30

