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BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2021003942
INTERNNR. 2021.1
BEVOEGDE OVERHEID:
 het college van burgemeester en schepenen van Spiere-Helkijn
 de deputatie van de provincie West-Vlaanderen
 de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar
AANVRAGER
Mevrouw Karen Thienpont
LIGGING
adres:
kadastrale gegevens:
OMSCHRIJVING
onderwerp:
aard:
procedure:
type:

Robecijnplein 39 te 8587 Spiere-Helkijn
afdeling 1 sectie A nr. 644E
plaatsen van isolatie en steenstrips aan voorgevel
aanvraag omgevingsproject 2019
vereenvoudigde procedure
stedenbouwkundige handelingen
plaatsen van isolatie en steenstrips aan voorgevel

INZAGE EN INSPRAAK
De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst ruimte op volgend adres: Oudenaarseweg 71 te 8587 SpiereHelkijn tijdens de openingsuren.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het
college van burgemeester en schepenen. Dit kan digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of per brief
(gelieve het omgevingsloket nr. OMV_2021003942 te vermelden).
GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN

Tegen de beslissing kan beroep
worden ingediend bij

 de deputatie van de provincie

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

