BEKENDMAKING
VAN EEN AKTENAME
MELDING KLASSE 3
Door de gemeente DE PANNE
Gegevens over de bevoegde overheid

Gemeente De Panne

voornaam en achternaam of Albert Vandaele
naam van de rechtspersoon
straat en nummer en busnummer Veurnestraat 362,
maatschappelijke zetel indien
rechtspersoon
postcode en gemeente 8660 De Panne
maatschappelijke zetel indien
rechtspersoon
Gegevens over de inrichting
Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden.
straat en nummer en busnummer Noordhoekstraat 65,
Postcode en gemeente 8660 De Panne
Kadastrale gegevens
Afdeling
DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE)
DE PANNE 3 AFD (ADINKERKE)

Sectie
B
B

Perceelnummer(s)
0013 D
0014 E

Voorwerp van de aanvraag – omschrijving:
- De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
De exploitatie van een bronbemaling met een debiet van 8136,97 m³.
klasse 3

Klasse
Gegevens over de beslissing
Datum van het besluit

4 oktober 2019

Inhoud
Aktename door het college van burgemeester en schepenen.

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden
Meer informatie over dit besluit bij de hierna genoemde
Dienst Milieu
dienst van de gemeente
adres
telefoonnr. en eventueel e-mailadres

Zeelaan 21, 8660 De Panne
058/42 97 68 – milieu@depanne.be

Het besluit ligt gedurende de volgende periode ter
inzage van het publiek bij de hierboven genoemde
dienst

Tegen deze beslissing kan u een verzoekschrift tot
schorsing en/of vernietiging indienen bij Raad voor
Vergunningsbetwistingen op het volgende adres

Van 11/10/2019 tot en met 10/11/2019
Elke werkdag geopend van 9.00u tot 12.00u
Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid
van bestuur

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges
Koning Albert II -laan 35 bus 81
1030 Brussel
Bezorg hiertoe een beroepschrift per beveiligde zending
(per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie).

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 11/10/2019.
Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
- het college van burgemeester en schepenen
- de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een
telefoonnummer en een e-mailadres;
2. het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder ;
3. het voorwerp van het beroep;
4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende
noodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het
verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt
het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014
houdende
de
rechtspleging
voor
sommige
Vlaamse
Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

