
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

OMV_2021081734 - 2021/146 
 

 
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 12 juli 2021 volgende beslissing genomen: de 
omgevingsvergunning werd verleend 
 
Gedurende de periode van bekendmaking is de beslissing raadpleegbaar op het omgevingsloket 
(www.omgevingsloket.be) en bij de dienst Omgeving van de stad Ronse (Grote Markt 12, 9600 Ronse), tijdens de 
openingsuren.  De periode van bekendmaking bedraagt 30 dagen, die ingaat op de dag na de eerste dag van de 
aanplakking.      
 
BEROEP 
 

U kunt beroep instellen tegen deze beslissing als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met 
rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over 
een omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden. 
 
Hoe beroep indienen?  
Bezorg een beroepschrift: 
- digitaal via het omgevingsloket 

(www.omgevingsloket.be) 
- per aangetekende brief of via afgifte tegen 

ontvangstbewijs aan de Bestendige Deputatie van Oost-
Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 

 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u 
dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om 
uw beroep onontvankelijk verklaren. 
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 bij 
beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen 
ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van 
uw beroepschrift aan: 
- de vergunningsaanvrager (zie het adres in de beslissing) 
- het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse, 

Grote Markt 12, 9600 Ronse 
 

Wat moet u vermelden in uw beroepschrift? 
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als 

lid van het betrokken publiek; 
2. de volgende referentie: OMV_2021081734 -  2021/146 
3. de redenen waarom u beroep aantekent; 
4. 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 omgevingvergunning. 

5. of u gehoord wenst te worden. 
 

Stort een dossiertaks van 100 euro op rekeningnummer IBAN: 
BE92 0960 0055 3123 van de provincie Oost-Vlaanderen met 
als referentie “beroep omgevingsvergunning 
OMV_2021081734” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw 
beroepschrift.  
 

De volledige teksten van de toepasselijke wetgeving 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. 
 

 

Datum van aanplakking (invullen) 

 

………………………….. 

Aanvrager(s) TOUIJRAT Habiba - AZNAG Hassan 

Onderwerp aanvraag verbouwen en uitbreiden van de handelswoning (regularisatie) 

Ligging Alexandre-Louis Vanhovestraat 13  

Kadastrale gegevens 3e afdeling, sectie E, nummer 0103 G 18  
 

Inrichtingsnummer / 

http://www.omgevingsloket.be/
http://www.omgevingsloket.be/

