
BEKENDMAKING MELDINGSAKTE
Referentie omgevingsloket: OMV_2022143624
Referentie gemeente: 202300001
Projectnaam omgevingsloket: Bedrijfsovername Team Platteeuw bv
Projectnaam gemeente: Bedrijfsovername Team Platteeuw bv
Ligging: Pladutsestraat 9, afdeling 4 sectie A nrs. 1206B, 1208C en 1208D
Inrichting: 20221026-0005

Er is een melding verricht voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over bedrijfsovername team platteeuw bv.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu, op volgend adres: Berchemstraat 55a, 
9690 Kluisbergen.

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.kluisbergen.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze 
aktename.
U zendt hiertoe een verzoekschrift per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs naar:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel



U doet dit binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (dag niet inbegrepen).
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Gelijktijdig met de indiening van het 
verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de gewestelijk omgevingsambtenaar en aan de persoon die de 
melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

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.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van 
de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
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.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

AANPLAKKING AFFICHE OP 2.02.2023, KLUISBERGEN

Algemeen directeur De Burgemeester
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