
 
 
 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE 
 

Referentie omgevingsloket: OMV_2020177527 
Referentie gemeente: 202000121 
Projectnaam omgevingsloket: Plaatsen van een terrasoverkapping 
Projectnaam gemeente: Plaatsen van een terrasoverkapping 

Ligging: 
Vuntestraat 9 
afdeling 1 sectie B nrs. 290E, 391B en 752A 

 
 

Op 27/01/2021 werd stilzwijgend akte genomen van de  melding met referentie OMV_2020177527 ingediend door mevr. Cathérine Capenol. 
 
Het betreft een melding  voor  plaatsen van een terrasoverkapping, Vuntestraat 9, kadastraal gekend: afdeling 1 sectie B nrs. 290E, 391B en 
752A.  
De melding  omvat stedenbouwkundige handelingen. 
 
De melding   kan  worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de 
gemeente Kluisbergen tot 45  dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.  
 
Om de regels van sociale afstand te kunnen respecteren, werken alle diensten uitsluitend op afspraak. Hiervoor kan je heel eenvoudig online 
een afspraak maken via volgende link: stedenbouw@kluisbergen.be (055/23.16.41) 
 
Beroepsmogelijkheden: 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van 
deze aktename. 
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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  OP 28/01/2021 
 

Algemeen directeur,          Burgemeester, 
 

L. DEMEDTS              PH. WILLEQUET 
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