
BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2020075219
Referentie gemeente: 202000055
Projectnaam omgevingsloket: Drukkerij Arijs BVBA
Projectnaam gemeente: Door middel van onderhavig aanvraagdossier wordt een verandering aangevraagd voor de uitbreiding van

de vergunde drukkerij met een kantoorgedeelte en bijhorende productie- en opsiagruimte. Aangezien deze
uitbreiding eveneens plaatsvindt op tot heden nog niet vergunde perceelnummers (zie bijlage A1 voor
detail) betreft het een toevoeging.

Ligging: 
Inrichtingsnummer

Meulesaevel 1
afdeling 2 sectie A nrs. 105D, 106H, 106G en 107A
20181211-0085

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van DRUKKERIJ ARIJS BVBA werd door de deputatie geweigerd op 01 april 2021.

Aan BVBA DRUKKERIJ ARIJS wordt de vergunning geweigerd voor het project gelegen aan de Meulesaevel 1 te 9690 Kluisbergen, op de percelen, 
kadastraal bekend onder KLUISBERGEN 2 AFD (BERCHEM), sectie A, nrs. 0105/D, 0106/G, 0106/H en 0107/A, voor de volgende 
stedenbouwkundige handelingen:

- Verbouwen en / of uitbreiden zonder functiewijziging en zonder wijziging van het aantal woongelegenheden: uitbreiden drukkerij en 
kantoorruimte.

Het hogervermelde besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van Kluisbergen van 21 oktober 2020, waarmee aan BVBA 
DRUKKERIJ ARIJS de omgevingsvergunning werd verleend voor hogervermelde inrichting, wordt opgeheven.



BEROEPSMOGELIJKHEDEN

§1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 105 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, een beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, vermeld in titel IV, hoofdstuk VIII, van 
de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).
§2. Het beroep wordt ingesteld binnen een vervalterijn van vijfenveertig dagen die ingaat: 
1° de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt; 
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen. 
§3. Het beroepschrift dient gericht aan voornoemde instantie:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
Ellips-gebouw, 
Koning Albert II-laan 35 bus 81, 
1030 Brussel. 
Als de Raad het beroep ontvankelijk en gegrond acht, zal zij de bestreden beslissing vernietigen, waarna de Deputatie een nieuwe beslissing zal 
moeten nemen. 
In afwachting van een uitspraak van de Raad kan de bestreden beslissing door de Raad geschorst worden. 
U kan zich in deze procedure laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman. 
§4. De beroepsmogelijkheden en de procedure worden geregeld in artikel 105 van het Omgevingsvergunningsdecreet, titel IV, hoofdstuk VIII, 
van de VCRO, het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en in 
het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. 

Deze regelgeving vindt u onder meer terug op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen www.rvvb.be.

DATUM AANPLAKKING BEKENDMAKING BESLUIT DEPUTATIE 22/04/2021

de algemeen directeur                                    de burgemeester

Lotje DEMEDTS                                                                  Philippe WILLEQUE
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