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BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Datum uithanging bekendmaking:           /           / 

Lore en sven Schouteden - Vanhees heeft een aanvraag ingediend voor: 

 Stedenbouwkundige handelingen 

 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een carport. 

 

De aanvraag heeft als adres Meeuwerkiezel zn, kadastraal bekend: afdeling 1 

sectie C nr. 4K. 

 

De deputatie van de provincie Limburg heeft op 09/05/2019 de 

omgevingsvergunning geweigerd. 

 

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend 

adres: Vrijthof 10, 3960 Bree tijdens de reguliere openingsuren. U kunt de 

beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be. 

 

Tegen deze beslissing is geen georganiseerd administratief beroep mogelijk.  

Er kan enkel nog een beroep ingesteld worden bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen, Ellips-gebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 81 

in 1030 Brussel. 

Het beroep kan worden ingesteld door: 

1° de vergunningsaanvrager, de vergunningshouder, de exploitant of de 

persoon die de melding heeft verricht; 

2° het betrokken publiek; 

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 

of in artikel 42 (van het OVD) of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, 

als die instantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten 

onrechte niet om advies werd verzocht; 

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies 

heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht; 

5° (…) 

6° de leidend ambtenaar van het departement Omgeving, of bij zijn 

afwezigheid zijn gemachtigde 
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7° de leidend ambtenaar van het agentschap Innoveren & Ondernemen 

of bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde, als het project 

vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat; 

[8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en 

bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project 

vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat;] 

 

De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem 

nadelige vergunningsbeslissing niet heeft bestreden door middel van het 

daartoe openstaande georganiseerd administratief beroep bij de 

bevoegde overheid, vermeld in artikel 52 (van het OVD) wordt geacht te 

hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen te wenden. 

 

Als de aanvraag overeenkomstig de gewone procedure behandeld is, kan het 

betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar 

onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, 

tenzij aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de 

vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek; 

2° het beroep is ingegeven door: 

a) Een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden 

vergunning, in het geval van een omgevingsvergunning voor de 

exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit; 

b) Een voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, in het 

geval van een andere omgevingsvergunning, dan de vergunning 

vermeld in punt a); 

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke 

omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking 

of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek; 

Het beroep moet met een verzoekschrift tot vernietiging, al of niet 

gepaard gaande met een vordering tot schorsing op straffe van 

onontvankelijkheid per beveiligde zending worden ingesteld binnen een 

vervaltermijn van 45 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.  

 


