BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer: OMV-2020-157
Omgevingsloket nr : OMV_2020158433
Gegevens van de aanvrager - exploitant
Jill Wuyts en Peter Godrie
Hoge-Heideweg 36
2310 Rijkevorsel
Gegevens van de locatie
Vlimmersebaan 70
afdeling 2 sectie E nrs. 608H3 en 608F3
Gegevens van de werken
het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
Mededeling
Op 8 februari 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning afgegeven voor het uitvoeren van
stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.15 van de VCRO.
Iedereen kan deze beslissing inkijken van 20 februari 2021 tot en met 21 maart 2021.
Het besluit ligt gedurende 30 dagen, vanaf heden ter inzage voor het publiek op de dienst omgevingsvergunningen van de gemeente Rijkevorsel. Hierbij
wordt de regelgeving in verband met openbaarheid van bestuur gehanteerd.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Het beroep moet
ingesteld worden binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag na deze van de aanplakking, conform artikel 56 van het
omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014:
Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het
Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Deputatie van provincie Antwerpen is bevoegd in laatste
administratieve aanleg tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg
(adres: Dienst omgevingsberoepen Provincie Antwerpen, Desguinlei100, 2018 Antwerpen),
Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van
onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend
bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het
beroepschrift bezorgt aan:
1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.
4. Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:
1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet
omgevingsvergunning. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de
vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn
voor het dossier.

Gemeente Rijkevorsel,19 februari 2021

