BEKENDMAKING BESLISSING
OMGEVINGSVERGUNNING
Er werd door de heren Lammens Jonas en Pieter, Reytstraat 172 en Sint-Hilariuslindestraat 13
te 9700 Oudenaarde, een aanvraag ingediend voor het veranderen van een ingedeelde inrichting
of activiteit (IIOA) met stedenbouwkundige handelingen (SH), van een rundveehouderij gelegen op
de percelen, Sint-Hilariuslindestraat 11 te 9700 Oudenaarde, kadastraal bekend : OUDENAARDE
2 AFD/Eine, sectie B, nrs 15/a, 18/a, 25/a, 26/g, 26/k, 27/a.
De deputatie heeft op 1/07/2021 de wijzigingsverzoeken van 25/5/2021 en 15/6/2021 aanvaard
en de vergunning verleend voor onbepaalde duur voor de:
 IIOA te veranderen door wijziging, uitbreiding, herrubricering, toevoeging perceel
 SH : regulariseren van de gevelaanpassing van stal A; regulariseren van de vaste
mestopslag; aanleggen van sleufsilo’s; het aanleggen van betonverharding;
verwijderen van 2 bestaande grachtoverwelvingen (7 m); herstellen van de
grachtoverwelving in zijn oorspronkelijke staat; regulariseren van de steenslagverharding.
De beslissing ligt van 9/07/2021 tot en met 8/08/2021 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst,
op volgend adres: Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde (Opgelet: enkel op afspraak,
omgevingsloket 2, gelijkvloers – www.oudenaarde.be of 055/31 46 01).
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het
betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met
rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent
bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van
vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen
ontvangstbewijs
aan:
DEPARTEMENT
OMGEVING,
Afdeling
Gebiedsontwikkeling,
omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering
bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de
aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het
omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- het college van burgemeester en schepenen van Oudenaarde, Tussenmuren 17, 9700
Oudenaarde
- de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: (eventueel OMV_ nummer : OMV2020165213);
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze
beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de
omgevingsvergunning;
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109
9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer :
OMV2020165213)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het
Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning.

Te Oudenaarde, …………………………………………... (datum van aanplakking in te vullen door
de aanvrager)

