BEKENDMAKING
BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
NV Aquafin heeft een aanvraag ingediend voor:
-stedenbouwkundige handelingen
-de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
-vegetatiewijzigingen
Kort omschreven gaat het over: het aanleggen van nieuwe wegenis, DWA en RWA, het aanleggen van een
bufferbekken langs de Zabbeek en de Moubeek en het rooien van bomen en exploiteren IIOA.
De aanvraag heeft als adres: Torhoutsesteenweg 98, 102, Groenestraat 4, e.v., Pater A. Vynckeplein 1, 1B, 2, 2A,
Loppemsestraat 1, 1A, 2, Ten Boomgaarde 1, 5, 11, 3, 7, 9, Snellegemsestraat 2, 4, 12, 2A, 4A, 6, 10, 12A,
Rusthuislaan 2, Brugsestraat 296, Lindestraat 1a, 8210 Zedelgem
De aanvraag is gekend onder dossiernummer: OMV_2021092902
De Vlaamse Regering heeft op 04/11/2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage van 10/11/2022 tot en met 10/12/2022 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op
volgend adres: P.A. Vynckeplein 1 te Zedelgem.
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot vernietiging indienen bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen.
U heeft hiervoor een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
Het verzoekschrift moet per beveiligde zending worden ingediend. Dit betekent:
1. hetzij via het digitaal loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges
https://www.dbrc.be/digitaal-loket-van-de-vlaamse-bestuursrechtscolleges
2. hetzij per aangetekende brief gericht aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p.a. Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
3. hetzij door neerlegging ter griffie op het hierboven vermelde adres.
Als u voor een analoge indiening kiest (2. en 3.) moet:
- het verzoekschrift in vijfvoud worden ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies
of een digitale kopie);
- gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift, een afschrift van het verzoekschrift ter informatie
aan de verwerende partij worden gestuurd (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).
Het vezoekschrift moet in ieder geval minstens de volgende gegevens bevatten:
-de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in
België, een telefoonnummer en een e-mailadres;
-de naam en het adres van de verweerder;
-het voorwerp van het beroep of bezwaar;
-een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
-een omschrijving van het belang van de verzoeker;

-een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van
-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende
noodzakelijkheid.
Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift moet u het bewijs bezorgen dat een
overschrijvingsopdracht is gegeven of dat een storting is uitgevoerd tot betaling van het rolrecht.
De procedure voor de Raad van 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.
Meer uitleg vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen )

