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het bouwen van een serre
Dijleweg 65 te 2820 Bonheiden
Afdeling 2, sectie D, perceel 382C
Dienst ruimtelijke ordening –
ruimtelijkeordening@bonheiden.be

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft de aanvraag tot omgevingsvergunning van Rudi Bertha Verbinnen, Dijleweg
65 te 2820 Bonheiden verleend op 11/06/2020.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen
De beslissing kan ingekeken worden via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of bij de
gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening, Jacques Morrensplein 10 te 2820 Bonheiden gedurende 45 dagen na de
bekendmaking (graag een afspraak maken aub).
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 verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
Ellips-gebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 08/07/2020
de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en de gekozen woonplaats;
in voorkomend geval, de naam en het adres van de verweerder;
het voorwerp van het beroep;
een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
een inventaris van de overtuigingsstukken.
Indien een verzoekende partij met haar vordering, naast de vernietiging tevens de schorsing van de tenuitvoerlegging,
desgevallend bij uiterst dringende noodzakelijkheid en al dan niet met inbegrip van een vordering tot het bevelen van
voorlopige maatregelen beoogt, zal het verzoekschrift bijkomende toelichtingen dienen te bevatten.
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.
Betaal 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).

