BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket:

OMV_2018002102

Referentie gemeente:

OMV/2018/0002

Bevoegde overheid:

Gemeentebestuur Maasmechelen

GEGEVENS AANVRAGER / EXPLOITANT
Aanvrager(s):

Lambert Pierre Haesen

Exploitant(en):

/

VOORWERP VAN DE AANVRAAG
Omschrijving:

Het regulariseren van een garage en een veranda

Type handelingen:

Stedenbouwkundige handelingen

Rubrieken van de indelingslijst van
Bijlage 1 van Vlarem-2

/

LIGGING
Adres:

Luyckxstraat 8 te 3630 Maasmechelen

Kadastrale gegevens:

Afdeling 73048, sectie E, perceel 927W45

GEGEVENS OVER DE BESLISSING
Datum:

06/04/2018

Aard van de beslissing

Vergunning

Aanplakking beslissing

09/04/2018 tot en met 10/05/2018

GEGEVENS OVER DE INZAGEMOGELIJKHEDEN
Termijn:

Van 10/04/2018 tot en met 10/05/2018

Ter inzage:

http://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
Referentie: OMV_2018002102
Bij de dienst Omgeving van de gemeente Maasmechelen, tijdens de openingsuren.

GEGEVENS OVER DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN (art. 53 + 54 OV-decreet. Art. 73 + 87 OV-besluit)
U kan, 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 vergunningsvoorwaarden. Voor
diegene die louter aangewezen is op kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur, moet het beroep ingediend worden binnen
een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Indienen beroepschrift: Het beroepschrift moet ingediend worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of per aangetekende brief of
tegen ontvangstbewijs aan: De deputatie van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief,
via afgifte 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, Heirstraat 239 te 3630 Maasmechelen.
Inhoud beroepschrift: Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid: – uw naam, hoedanigheid en adres; – de identificatie van de
beslissing (referentie: OMV_2018015561 ) en van het onroerend goed en/of de inrichting; – de redenen waarom u beroep aantekent; – minstens (a)
een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing, (b) het belang dat u heeft bij de besluitvorming
over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden, – of u gehoord wenst te worden door de
omgevingsvergunningscommissie, – voeg bij het beroep een betalingsbewijs van de dossiertaks toe (dossiertaks: 100 euro. Rekeningnummer
Provincie Limburg: IBAN BE18 0910 1811 3565 - BIC GKCCBEBB) met vermelding van “beroep omgevingsvergunning - gemeente waar de
stedenbouwkundige handeling wordt uitgevoerd en/of waar de ingedeelde inrichting/activiteit gelegen is – naam van de beroeper”; overtuigingsstukken die u nodig acht, en in voorkomend geval, een inventaris van deze overtuigingsstukken.

Maasmechelen, 9 april 2018
Lieve Weytjens
omgevingsambtenaar

