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Gegevens van de bevoegde overheid

DE DEPUTATIE VAN WEST-VLAANDEREN

Gegevens over de aanvrager/exploitant
voornaam en achternaam of
naam van de rechtspersoon
straat en nummer en busnummer
maatschappelijke zetel indien
rechtspersoon

WILLY HAEGENS
LOEREVELDSTRAAT 37 9290 BERLARE

Gegevens over de locatie
Adres waarop de stedenbouwkundige handelingen plaatsvindt of plaats zal vinden.
straat en nummer en busnummer

Stationsstraat

postcode en gemeente

8587 Spiere-Helkijn

Kadastrale gegevens

Spiere-Helkijn, afdeling 2 sectie A nrs. 0373B en 0374A

Omschrijf in het algemeen
(hoofdactiviteit(en))

Het bouwen van drie grondgebonden eengezinswoningen
en zes garages

Gegevens over de beslissing
Datum van het besluit

09 mei 2019

Inhoud

De vergunning werd verleend voor wat de volgende onderdelen betreft:
Het bouwen van drie grondgebonden ééngezinswoningen en zes garages
Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden
Meer informatie over deze aanvraag kan
worden bekomen bij

Dienst Omgevingsvergunningen, Oudenaarseweg 71 te 8587
Spiere-Helkijn

Openingsuren
telefoonnummer en e-mailadres
De besluiten liggen gedurende de
volgende periode ter inzage van het
publiek bij de hierboven genoemde
dienst.

van 30 mei 2019 tot en met 29 juni 2019. Dit
onverminderd de regelgeving van de openbaarheid van
bestuur.

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden
Tegen de beslissing kan beroep worden
ingediend bij

Raad voor vergunning betwisting
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de
omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
 de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
 het betrokken publiek;
 de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
 het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
hetten onrecht niet om advies werd verzocht;
 de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
 de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
De uiterste datum voor indienen van het beroep is

