
BEKENDMAKING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket OMV_2022064363
Referentie gemeente 2022/0612

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ingediend op  5 mei 2022  door Jeffrey en Evy Huybregts - 
Digneffe wonende te Rooierweg 31 te 3740 Bilzen, ontvangen op 5 mei 2022.

De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een tuinmuur op het terrein met 
als adres Broekstraat 7A te 3730 Hoeselt met als kadastrale omschrijving afdeling 
1 sectie H nr. 746H3.

Het college van burgemeester en schepenen levert in de zitting van 30 augustus 
2022 de omgevingsvergunning af met betrekking tot het bouwen van een tuinmuur 
op het terrein met als adres Broekstraat 7A te 3730 Hoeselt met als kadastrale 
omschrijving afdeling 1 sectie H nr. 746H3.

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_2022064363
- 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_2022064363’. 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.

http://www.omgevingsloket.be/

