BEKENDMAKING MELDINGSAKTE
MET ALS INTERN NR. MO_09
Bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hulshout werd volgende
omgevingsmelding ingediend:
melder:

de heer Peter Gijbels

aard van de melding:

de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of
activiteiten

voorwerp van de
melding:

bovengrondse propaangastank van 1000l

ligging:

Binnengoor 9
2235 Hulshout

kadastrale gegevens:

afdeling 2 sectie A nr. 135M

intern nummer:

MO_09

ref. omgevingsloket:

OMV_2018051874

datum aanplakking:

4 juli 2018

In zitting van 25 juni 2018 werd door het college van burgemeester en schepenen akte genomen van
de omgevingsmelding, ingediend op 30 mei 2018.
De meldingsakte ligt van 5 juli 2018 tot en met 4 augustus 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst
omgeving, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 (alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, woensdag
van 13.00 uur tot 16.00 uur en maandagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur) of kan geraadpleegd
worden op www.omgevingsloket.be (referentie OMV_2018051874).
De meldingsakte kan digitaal worden geraadpleegd op www.omgevingsloket.be (referentie
OMV_2018051874) en ligt ter inzage van5 juli 2018 tot en met 4 augustus 2018 bij de gemeentelijke
dienst omgeving, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 (alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur,
woensdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en maandagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur).
Beroepsmogelijkheid
U kan als betrokken publiek tegen deze meldingsakte 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 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 vergunningsvoorwaarden.
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 eerste
dag van de aanplakking van de meldingsakte.
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Gelieve er rekening mee te houden dat u bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging een
rolrecht verschuldigd bent van 200 euro. Bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot
schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid bent u een rolrecht verschuldigd van 100 euro.
Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april
2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse
Bestuursrechtscolleges.
Meer informatie met betrekking tot de beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
en de vormvereisten waaraan uw verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging moet voldoen, vindt
u op de website van de Raad (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).
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