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BEVOEGDE OVERHEID:




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

AANVRAGER
Nick Libotton
LIGGING
adres:

Haachtsesteenweg zn, 1910 Kampenhout(Berg)

kadastrale
gegevens:

afdeling 4 sectie D nr. 696K3

OMSCHRIJVING
onderwerp:

het kappen van bomen op een bouwgrond

procedure:

vereenvoudigde procedure

aard:

stedenbouwkundige handelingen

INZAGE EN INSPRAAK
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20/04/2020 volgende beslissing genomen : Voorwaardelijk vergund
Op grond van noodmaatregelen omwille van het COVID-19 virus kan de vergunning niet ter inzage gelegd worden bij de gemeentelijke dienst tot en met 24 april 2020.
Daarom wordt de termijn om beroep in te stellen verlengd van 30 dagen naar 60 dagen.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Nieuwe tekst:
U stelt beroep hetzij op digitale wijze via het Omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be), hetzij op analoge wijze via een aangetekend schrijven naar de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, op het volgende adres: Provincie Vlaams Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van zestig dagen vanaf de dag na kennisname via het Omgevingsloket indien u vergunningsaanvrager of leidend
ambtenaar bent, of vanaf de dag na de bekendmaking wanneer u betrokken publiek bent.
Indien u als betrokken publiek een beroep indient op analoge wijze, moet u per beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs) een afschrift van uw
beroepschrift gelijktijdig aan zowel de vergunningsaanvrager, als het college van burgemeester en schepenen van Kampenhout bezorgen. Het adr es van de
vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Indien u als vergunningsaanvrager een beroep indient op analoge wijze, moet u per beveiligde zending een afschrift bezorgen aan het college van burgemeester en
schepenen van Kampenhout.
Vermeld in uw beroepschrift volgende zaken:
- uw naam en adres en in welke hoedanigheid u beroep instelt (aanvrager/ betrokken publiek/ adviesinstantie);
- de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaak t van die beslissing;
- de referentie nummer van het Omgevingsloket beginnend met OMV_ 2019154061.
- de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- wanneer u in de hoedanigheid van betrokken publiek een beroep instelt een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of wa arschijnlijk ondervindt van deze
beslissing;
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE55 0910 2163 2544 van de provincie met als referentie “RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag
+ naam indiener van het beroep” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende
besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

