B607/1 - OMV_2021062074

BEKENDMAKING
BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Volgende aanvrager:
BVBA Landmeetbureau De Troyer, Lokerse Baan 11 bus B, 9111 Belsele (Sint-Niklaas).
heeft een aanvraag ingediend voor:
- verkavelen van gronden
Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond in 1 lot.
De aanvraag heeft als adres Kerkstraat 95, 9111 Belsele (Sint-Niklaas);
met als kadastrale omschrijving SINT-NIKLAAS 9 AFD (BELSELE), sectie B, nrs. 1449S, 1449T
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas heeft op 11 oktober 2021 volgende beslissing genomen:
de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing kan worden ingekeken aan de balie ‘wonen, bouwen en ondernemen’ in het stadhuis, op volgend adres:
Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas. U dient hiervoor een afspraak te maken op https://afspraken.sint-niklaas.be (kies als activiteit
‘beslissing – inzage’) of telefonisch op het nummer 03 778 33 21.
Betrokken publiek kan beroep instellen tegen de beslissing uiterlijk 30 dagen na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Dit kan:
- analoog, per aangetekende brief naar de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, op het volgende adres:
Gouvernementstraat 1 – 9000 Gent;
- digitaal, via https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be .
Een afschrift van het beroepschrift dient gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het
omgevingsloket) bezorgd te worden aan:
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager staat bovenaan deze bekendmaking.
- het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas.
In het beroepschrift moet minstens het volgende worden vermeld:
- naam en adres van de beroepindiener en het feit dat er een beroep ingesteld wordt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: OMV_2021062074;
- de reden waarom beroep aangetekend wordt;
- een omschrijving van de gevolgen die de beroepindiener ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het
belang dat men heeft bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
- of de beroepindiener gehoord wenst te worden.
Er dient een dossiertaks van 100 euro gestort te worden op het rekeningnummer van de provincie (BE92 0960 0055 3123) met als
referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2021062074”. Het betalingsbewijs dient toegevoegd te worden aan het beroepschrift.

DATUM VAN AANPLAKKING :

(in te vullen door aanvrager)

