Dossiernummer: 2020/157
Omgevingsnummer: 2020108666
Inrichtingsnummer: /

Aanvrager: Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge
Aard aanvraag: stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen
Ligging aanvraag: Houthulststraat t.h.v. nr. 20-22 en achter nrs. 24 tot 40, 8840 Staden
Kadastrale gegevens: 1° Afdeling (Staden), sectie E nrs. 875C, 876A, 880V, 880Z, 882D en
883T2
Onderwerp aanvraag: aanleggen van een GOG (gecontroleerd overstromingsgebied) langs
een waterloop categorie 2 (stedenbouwkundige handelingen) en uitgraven, verbreden van waterloop
WY.1.2.16.1 (vegetatiewijzigingen).
Bevoegde overheid: deputatie
Datum beslissing: 17/12/2020
Aard beslissing: voorwaardelijk vergund
Inzagemogelijkheden:
Het besluit ligt ter inzage bij het gemeentebestuur van Staden, sector Wonen & Omgeving,
Ieperstraat 109, 8840 Staden, na afspraak op 051 70 82 01 of via ruimte@staden.be
Onze privacyverklaring vindt u op www.staden.be/privacy

Eerste dag aanplakking: ……………………………………………………… (datum invullen)
Beroepsmogelijkheden:
U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of zal ondervinden
van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
• Stuur per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) een beroepschrift naar de Vlaamse Regering op het
volgend adres: Departement Omgeving, GOP – Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
• U kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).
1. Het beroep moet ingesteld worden 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, de deputatie en het college van burgemeester en
schepenen van Staden. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
3. Vermeld in uw beroepschrift deze elementen:
• uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek
• referentie: 2020108666
• de redenen waarom u beroep aantekent
• een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of zal ondervinden 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 het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109
9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning 2020108666 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.

