BEKENDMAKING BESLISSING
OMGEVINGSVERGUNNING
OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2017010132
INTERNNR. 107
BEVOEGDE OVERHEID:




de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar
de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
het college van burgemeester en schepenen van Kampenhout

AANVRAGER
MG Retail N.V.
LIGGING
adres:

Leuvensesteenweg 22, 1910 Kampenhout

kadastrale gegevens:

Afdeling 1 sectie A nrs. 156D, 197S3, 197G3, 197T3, 197R3, 197V3, 197K3, 197H3 en 199H3

OMSCHRIJVING
onderwerp:

het bouwen en de exploitatie van een retailcomplex en een aanpassing van de weginfrastructuur

procedure:

gewone procedure

aard:

stedenbouwkundige handelingen en melding IIOA

INZAGE EN INSPRAAK
De Vlaamse Regering, met name de Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft op 30/01/2019 volgende beslissing genomen : Voorwaardelijk
vergund.
Het volledige dossier (beslissing en adviezen) ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente Kampenhout, gemeentehuisstraat 16 te 1910
Kampenhout. Openingsuren: elke werkdag van 8u45 tot 11u45 en dinsdagavond van 17u tot 19u45.

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

 de Raad voor Vergunningsbetwistingen

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienden 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 (d.i. per aangetekend schrijven of door neerlegging ter griffie van de Raad) binnen
een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag ná de betekening van deze beslissing of de dag ná de eerste dag van aanplakking indien niet
betekend (conform art. 105 van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning).
U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of digitale kopie).
Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter info aan de verwerende partij (d.i. de
vergunningsverlenende overheid).
U betaalt rolrecht binnen een termijn van 15 dagen na verzoek daartoe op straffe van onontvankelijkheid ten bedrage van:
- 200 euro per verzoekende partij bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro per verzoekende partij bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
De volledige procedure voor de Raad voor 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. Extra toelichting en informatie
kan u vinden op de website: https://www.dbrc.be/raad-voor-vergunningsbetwistingen.

