Dossiernummer: 2019/67
Omgevingsnummer: 2019051260
Inrichtingsnummer:

VANDERHAEGHEN Tim, Kleine Veldstraat 47, 8840 Staden, heeft een aanvraag ingediend
voor stedenbouwkundige handelingen. Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden en
verbouwen van bestaande ééngezinswoning, na afbreken bestaande carport vooraan en
afdak aan achterzijde woning + regulariseren garage.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kleine Veldstraat 47, 8840 Staden
en met als kadastrale omschrijving 1° Afdeling (Staden), sectie B nrs. 1504H2.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20/06/2019 de
omgevingsvergunning verleend.
De aanvraag ligt ter inzage bij het gemeentebestuur van Staden, sector Wonen & Omgeving,
Ieperstraat 109, 8840 Staden, (tel. 051 70 82 01 – fax 051 70 42 86 – ruimte@staden.be)
openingsuren: ma-woe-do-vr van 9 tot 12 uur en dinsdagnamiddag van 16 tot 19 uur.
Onze privacyverklaring vindt u op www.staden.be/privacy

Eerste dag aanplakking: ……………………………………………………… (datum invullen)
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 Staden.
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: 2019/67 - OMV_2019051260
⁻ de redenen waarom u beroep aantekent;
⁻ een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk 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 091-0131312-03 (bij Europese
overschrijvingen: IBAN: BE21 0910 1313 1203, BIC: GKCCBEBB) van de provincie met als referentie
“beroep omgevingsvergunning 2019/67 - OMV_2019051260” 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.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 1 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 7567-7154-9271-4822.

