
 

 
 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE 
 
Referentie omgevingsloket: 

 
OMV_2021010503 

Referentie gemeente: 202100008 
Projectnaam omgevingsloket: BV Lerouge Frederic 
Projectnaam gemeente: Melding van een tijdelijke bronbemaling. 
Ligging: afdeling 3 sectie B nrs. 811 en afdeling 4 sectie A nrs. 442D 

 
Inrichting: 20210120-0089 

 
Bovenvermelde melding  van Frédéric Lerouge werd in akte genomen door het college van burgemeester en schepenen. 
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2021 HET VOLGENDE BESLIST:  
 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding.  
 
Het betreft een melding van een tijdelijke bronbemaling. 
De aanvraag omvat de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. 
 
De beslissing  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) 
 

file:///C:/Users/nadine.KLUISBERGEN/AppData/Local/Temp/DocBeheer/11/(https:/www.omgevingsloket.be/omvPubliek/)


Beroepsmogelijkheden 
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 de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift: 

• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be); 

• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: 
De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is. 

 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. 
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg 
gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs 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 Kluisbergen. 
 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;  
2. de volgende referentie: OMV_2021010503; 
3. de redenen waarom u beroep aantekent; 
4. 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; 
5. of u gehoord wenst te worden. 

 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2021010503” en voeg het 
betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het 
bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

 

AANPLAKKING ‘bekendmaking beslissing’ OP 29/01/2021  
 

Algemeen directeur,          Burgemeester, 
L. DEMEDTS            PH. WILLEQUET 
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