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Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag voor een
omgevingsvergunning ingediend op 11 juli 2020 door Vos en Patricia Valentin Hayen wonende te Kleinveldstraat 3 te 3730 Hoeselt, ontvangen op 11 juli 2020.
De aanvraag heeft betrekking op het verbouwen van een vrijstaande woning met
aangebouwde bijgebouwen op het terrein met als adres Kleinveldstraat 3 te 3730
Hoeselt met als kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie A nr. 425L.
Het college van burgemeester en schepenen levert in de zitting van 17 november
2020 de omgevingsvergunning af met betrekking tot het verbouwen van een
vrijstaande woning met aangebouwde bijgebouwen op het terrein met als adres
Kleinveldstraat 3 te 3730 Hoeselt met als kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie
A nr. 425L.
Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Hoeselt,
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt, gedurende een periode van 30 dagen. De
terinzagelegging start uiterlijk 10 dagen na de afgifte van de omgevingsvergunning.
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden
Je kan als betrokken publiek een beroep instellen tegen de beslissing als je gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van de
beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Bezorg hiertoe een beroepschrift:
Digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be;
Per aangetekende brief (of via afgifte tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500
Hasselt.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs, een afschrift van het beroepschrift aan:
De vergunningsaanvrager;
Het college van burgemeester en schepenen.
Vermeld in het beroepschrift het volgende:
Je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
De volgende referentie: OMV_2020091589
De reden waarom je beroep aantekent;
Een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van de beslissing of het belang dat je hebt bij de
besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
Of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100,00 euro op het rekeningnummer van de deputatie BE18 0910 1811 3565 met als referentie ‘beroep
omgevingsvergunning OMV_2020091589’. Het ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27/11/2015.

