BEKENDMAKING BESLISSING
OMGEVINGSVERGUNNING
Naam aanvrager:
Referentie omgevingsloket:
Referentie gemeente:
Project:
Adres van het project:
Kadastrale ligging:

De Vlaamse Waterweg nv
OMV_2018145912
OMV/2018/00468
heropbouwen wegbrug Ooigem-Desselgem na slopen bestaande brug
Ooigemstraat 54, 56, 58, 75 te 8792 Waregem
Waregem: 5de afdeling, sectie A, perceel 18A, 19/02_, 35K3, 35N2, 35P2, 43G, 49/02A,
57E2, 57R, 57V, 57W
Wielsbeke: 2de afdeling, sectie B, perceel 119K2, 119W, 119X, 57A

De Vlaamse Waterweg nv, met als adres Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke, heeft een aanvraag voor
omgevingsvergunning ingediend voor het heropbouwen wegbrug ooigem-desselgem na slopen bestaande brug.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag heeft als adres Ooigemstraat 54, 56, 58, 75 te 8792 Waregem.
Het departement Omgeving van het Vlaams gewest heeft op 25 juni 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing kan worden ingekeken op de bevoegde dienst van de stad Waregem tot 30 dagen te tellen vanaf de
dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
Beroepsmogelijkheden
 U kan tegen deze beslissing 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 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 betekening van deze beslissing.
 Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u
een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).
 U bent een rolrecht verschuldigd van
200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
 U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekeningvan het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen
de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
 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 info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningbetwistingen.

Waregem,

