Kenmerk: 2019/91
OMV-nummer: OMV_2019083658

BEKENDMAKING AFGIFTE OMGEVINGSVERGUNNING
voor stedenbouwkundige handelingen
De heer Soetaert Steven, Zwarteweg 1 in 8470 Gistel en BVBA WILPRO, Kalsijdebrug 3 in 8470 Gistel heeft een
omgevingsvergunning ontvangen voor:
- stedenbouwkundige handelingen
Bouwen van een appartementsgebouw-ba2
De vergunning heeft betrekking op een terrein met als adres
Tempelhofstraat
Tempelhofstraat
Tempelhofstraat
Tempelhofstraat

6, 8470 Gistel;
8, 8470 Gistel;
10, 8470 Gistel;
12, 8470 Gistel;

met als kadastrale omschrijving:
Afdeling GISTEL 1 AFD, sectie A, 1078 Z ; Afdeling GISTEL 1 AFD, sectie A, 1078 V ; Afdeling GISTEL 1 AFD, sectie A, 1078 X ; Afdeling
GISTEL 1 AFD, sectie A, 1078 W ; Afdeling GISTEL 1 AFD, sectie A, 1079 F 2; .
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 september 2019 de omgevingsvergunning verleend
Deze vergunning met bijhorende plannen kunt u komen inkijken vanaf 27 september 2019 tot 27 oktober 2019 op het Administratief
Centrum, dienst omgeving, Heyvaertlaan 18, elke werkdag van 8u30 tot 12u.
Beroepsmogelijkheden:
Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de provincie West- Vlaanderen, op het volgende adres: Provinciehuis Boeverbos,
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge. Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op:

1. 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.
2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een
afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gistel.
3. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-

uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

-

de volgende referentie: 2019/91- OMV_2019083658

-

de redenen waarom u beroep aantekent;

-

een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de
besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

-

of u gehoord wenst te worden.

4. Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van 091-013132-03 (bij Europese overschrijvingen: IBAN:
BE21 0910 1313 1203, BIC: GKCCBEBB) van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning 2019/91OMV_2019083658 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.
Te Gistel, op 17 september 2019
De omgevingsambtenaar
Jan Vandecasteele

